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Spotkanie w nowym Klubie Seniora przy ul. Nadolnik 14b na Głównej 24 sierpnia br. Rozmawiano m.in. o sposobach zachęcenia innych mieszkańców do odwiedzania tej placówki. Str. 12

Zespół „Caritas” z parafii pw. Ducha Świętego w Antoninku zorganizował atrakcyjne półkolonie dla blisko 50. dzieci. s. 8

Pełne niespodzianek, radosne półkolonie dla 30 dzieci zorganizowano jak co roku w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kobylepolu. s. 7

Uczestnicy rajdu rowerowego do Tulec zostali ugoszczenie przez
kustosza tamtejszego Sanktuarium księdza Mariana Liberę. s. 5

Poznańskie Kręgi Harcerzy Seniorów OWAR i 10 PDH uczestniczyły
w XXV Jubileuszowym Ogólnopolskim Złazie w Lublinie. s. 20

Fot. Hieronim Dymalski
Festyn z okazji 45-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Cybinka” przy ul. Pustej w Antoninku przyciągnął nie tylko wszystkie pokolenia
działkowców, ale i okolicznych mieszkańców (fot. z lewej). Specjalnie uhonorowano osoby użytkujące działki od 45 lat (fot. z prawej). s. 6
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ograbianie miasta

Stykając się od szesnastu lat w redakcyjnej pracy z działalnością poznańskich urzędników ciągle znajdujemy potwierdzenie, że
w tym środowisku można bardzo łatwo dopuszczać się samowoli i korupcji bez obawy o konsekwencje. To zło ma swoje główne
źródło w utrwalonych azjatyckich zasadach funkcjonowania urzędów, w przekonaniu o wyższości urzędnika nad obywatelem. Z
tego przekonania bierze się patologiczna solidarność urzędniczej
klasy, zwłaszcza na wysokich stanowiskach.
Pod rządami poprzedniego prezydenta Poznania został zbudowany mocny i rozległy parasol ochronny nad miejskimi dygnitarzami, którzy byli „swoimi ludźmi”. Mogli bezkarnie narażać
na straty miasto, paskudnie traktować podwładnych, zatrudniać
krewnych i znajomków, tworzyć zbędne stanowiska itp., itd. Za takie rzeczy nikomu włos z głowy nie spadał, a sprawy wyciszano i
zamiatano pod dywan.
Jeśli wysokie stanowisko w mieście nie jest traktowane jak służba,
lecz prywatny folwark, to można robić wielkie malwersacje finansowe, drwić z prawa, kłamać i zmuszać do tego samego podległych
pracowników. Kierownictwo Zarządu Dróg Miejskich za poprzedniego prezydenta naszego miasta wydało 700 tys. zł na parkingi i
place ćwiczeń dla poznańskiej policji, ale ten niemały koszt ukryto
w fikcyjnych inwestycjach.
Po co dopuszczono się tego oszustwa? Przecież poznaniacy z
pewnością nie mieliby nic przeciwko legalnemu wsparciu finansowemu naszych stróżów prawa. Nasuwa się logiczne wyjaśnienie, że
celowo wybrano drogę matactwa, aby przy okazji ukraść dla siebie
w zmowie z prywatnymi firmami.
Z miejskiej kasy w Poznaniu bardzo łatwo jest wypłacać wielkie
sumy za prace, które w rzeczywistości wcale nie zostały wykonane.
Tak było też przy „odmulaniu” Stawu Browarnego, o czym wielokrotnie pisaliśmy.Wystarczy, że urzędnik dogada się z firmą i potwierdzi, że ta wykonała zadanie zgodnie z umową.
Miasto zleca wiele prac, które powinny być na bieżąco skrupulatnie kontrolowane w trakcie realizacji, bo później jest to często
niemożliwe. Jeśli nie działa sprawny mechanizm rzetelnego, niezależnego weryfikowania wykonawstwa umów, to rodzi się wielka
pokusa i okazja do okradania miejskiego budżetu. Oby afera parkingowa zmusiła władze Poznania do wyciągnięcia właściwych
wniosków, bo korupcja będzie się powtarzać. Marcin Dymczyk

Darmowa opłacona

Prezydent Jacek Jaśkowiak rozdał mieszkańcom Poznania
tysiące darmowych wejściówek na spektakle warszawskiego teatru Krystyny Jandy, gościnnie występującego u nas od 8 do 15
sierpnia br. na dziedzińcu magistratu. Podobno w ten sposób
chciał pomóc finansowo znanej artystce i menadżerce, ponieważ
rząd mocno obciął jej dotacje. W każdym razie tak cennego prezentu nasze miasto nie ofiarowało swoim obywatelom za naszej
pamięci jeszcze nigdy. Ludzie ustawiali się po bilety w bardzo
długich kolejkach dając dowód, że są spragnieni kultury wysokich, stołecznych lotów. Jeśli tysiące poznaniaków staną się po tym
teatralnym maratonie miłośnikami teatralnej sztuki, to pieniądze
wydane na ten eksperyment nie pójdą na marne.
Nikt dotąd nie sprawdził czy mieszkańcy grodu Przemysła
równie masowo chcieliby oglądać poznańskie teatry, gdyby otrzymali na ich spektakle darmowe bilety. Może poziom tutejszej scenicznej sztuki za bardzo odbiega na niekorzyść od warszawskiej
i dlatego nie byłoby zainteresowania? Nie wiadomo. A może jednak zamiast płacić setki tysięcy złotych pani Krystynie Jandzie
należałoby dofinansować ambitne projekty artystów w naszym
mieście? Nie cierpią oni na nadmiar pieniędzy, a wypłacanie ich
stołecznym luminarzom z politycznych pobudek z pewnością
zupełnie nie służy umacnianiu kultury poznańskiej. so
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policja ostrzega

W
związku
z
powtarzającymi
się
przypadkami oszustw, których ofiarami stają się m. in. osoby starsze, samotnie mieszkające, apelujemy do Państwa
o wzmożoną ostrożność i zdrowy rozsądek w kontaktach z osobami obcymi pukającymi do drzwi naszych mieszkań lub telefonujących do nas i podszywających się pod naszego wnuczka,
policjanta czy agenta Centralnego Biura Śledczego. Nie dajmy się
oszukać przestępcom. Każdy taki przypadek prosimy zgłaszać po
numer alarmowy 997.

PROKURATOR W WYDZIALE

Funkcjonariusz zajmujący się przestępczością gospodarczą w
Komendzie Miejskiej Policji przekazał w czerwcu br. Prokuraturze
Rejonowej Poznań Stare Miasto dokumentację zakończonego dochodzenia w sprawie tzw. odmulania Stawu Browarnego. Śledztwo
zostało podjęte z inicjatywy samego funkcjonariusza po naszych
artykułach, w których wykazywaliśmy, że jeśli w ogóle ze Stawu wywożono jakieś namuły, to miasto zapłaciło miliony głównie za nie
wykonaną pracę. Winę za to ponoszą konkretni urzędnicy Wydziału
Ochrony Środowiska zobowiązani do nadzoru i odbioru tych prac.
Nasze informacje o tym przekazywane władzom miasta nie spotkały
się z zainteresowaniem.
Policjant prowadzący dochodzenie kontaktował się kilkakrotnie z
nami pytając o różne szczegóły. Poinformował nas również, że dokumentację przekazał do Prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto,
ponieważ w tej dzielnicy ma siedzibę Wydział Ochrony Środowiska.
Chcemy śledzić dalsze losy sprawy przez nas zapoczątkowanej, więc zapytaliśmy prokuratora kto nią się zajmuje, jak będzie przebiegać dalsze
postępowanie, jakie terminy itd.

Konkurs „Wolne Miasto Poznań”

bezrozumny pomysł

Wyjątkowym brakiem rozumu wykazał się autor pomysłu
ogłoszenia przez Urząd Miasta konkursu na projekt graficzny
hasła „Wolne Miasto Poznań”. Trzeba bowiem nie mieć żadnej
wiedzy historycznej, wrażliwości, żadnego rozsądku, aby nie
przewidzieć oczywistego skojarzenia tych trzech słów z „Wolnym Miastem Gdańsk”. To skojarzenie nasuwa ponure i bolesne
dla Polaków obrazy hitlerowskiej buty, okrucieństwa, pogardy,
kłamstwa i całkowitego zaprzeczenia wszelkiej wolności. W
„Wolnym Mieście Gdańsk” Niemcy mordowali naszych rodaków, tam padły pierwsze strzały do polskich żołnierzy w drugiej
wojnie światowej.
Pomysł „Wolnego Miasta Poznań” jest beznadziejnie głupi,
pozbawiony jakiegokolwiek sensu i dlatego, że wszystkie miasta,
miasteczka i wioski w Polsce są wolne obecnie w jednakowym
stopniu. Jeśli już ktoś chciałby promować nasz gród jako szczególny na tle innych, to powinien sięgnąć do określeń z naszym
miastem się rzeczywiście kojarzących jednoznacznie i pozytywnie. Można by tu użyć przymiotników „gospodarne”, oszczędne”,
„rozsądne”, „gościnne”, „czyste”, „patriotyczne”, „piastowskie”,
„królewskie” itd., itp. Te słowa jednak jak widać są aktualnie
„niepolityczne”. md
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czy rada osiedla może decydować?

Nieprzypadkowo postanowiłem poruszyć ten temat. Startując w wyborach zamierzałem (i nadal zamierzam) być przekazicielem woli naszych mieszkańców na
forum miejskim. Żeby dobrze pełnić rolę
radnego należy przede wszystkich wysłuchać nie tylko najbliższych sąsiadów, lecz
również pozostałych obywateli osiedla.
Bywają różne kwestie, najczęściej spor- Krzysztof Bartosiak
ne, które przychodzi rozstrzygać lokalnym samorządom. Tylko czy rzeczywiście rozstrzygać?
Radnym osiedlowym powierzono głównie tylko rolę opiniotwórczą, a właściwe decyzje zapadają w Radzie Miasta. Mylne
jest zatem przekonanie, że to właśnie samorządy lokalne mają
decydujące zdanie o np. planowanej inwestycji, zmianach komunikacyjnych itd. Samorządy mają tworzyć iluzję ,,demokratycznego łącznika'' urzędników miejskich z mieszkańcami.
Od samorządowców osiedlowych wymaga się społecznej aktywności i mobilności. Większość z nich pracuje zawodowo, a mimo
to różne ważne spotkania, np. dotyczące planowanych inwestycji,
odbywają się w godzinach dopołudniowych. Czy to przypadek?
Obserwując inne rady da się zauważyć, że sprawy te załatwiają emeryci (z racji czasu wolnego) lub - co gorsza - całą robotę
ciągną 2-3 osoby na 12-15 osobową radę!!!Jakże pięknie byłoby
na osiedlach, gdyby to cała rada miała możliwość wykazania się
swoją kreatywnością. Nie znaczy to jednak, że należy zaprzestać
wszelakiej działalności, a wręcz na odwrót, trzeba przypominać
o swym istnieniu i dążyć do zmiany tego mechanizmu. Zapytacie: w jaki sposób?
Należy z budować świadomość i odpowiedzialność lokalnej społeczności przez jej integrację Następnie trzeba skrócić
„odległość” samorządowca od instytucji miejskich (ZDM, ZZM
itp.). Osiągnąć to można tylko reorganizując Radę Miasta.
Taką zreorganizowaną Radę powinni tworzyć ...radni osiedlowi! Po jednym z każdego osiedla,wybierani w wyborach co
cztery lata na maks. dwie kadencje!

wczoraj to historia

Ten artykuł zaczęłam pisać zaraz po rozpoczęciu Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de
Janeiro, zafascynowana, a nawet wzruszona,
przemarszem ekip sportowców. Cóż za wspaniałe widowisko! Symbol tolerancji, przyjaźni
między narodami etc., tak jakby wojen, mordowania za religię a i biedy (zaraz za opłotkami stadionu) nie było - myślałam sobie.
Bo oto szli smagłolicy i czarnoskórzy, i biali
jak my, Słowianie. Wielki przemarsz radości, choć wiadomo było,
że za chwilę będą to rywale o każdy centymetr, każdą sekundę.
Szli przedstawiciele potęg gospodarczo-polityczno-militarnych i
niewielkich, nic nie znaczących kraików, które tylko geograf czy
kartograf zlokalizowałby na mapie świata. W strojach stylizowanych na ludowe i ,,oficjalnych” garniturach... Później zamierzałam
dopisać akapity o rezultatach sportowych zmagań i jeszcze – gdyby
miejsca było nadto – zdań parę o historii olimpiad...
I nagle uświadomiłam sobie, że to pisanie nie ma większego sensu, bo to czym żyjemy dzisiaj, już za chwilę będzie Historią! Przecież MY ukaże się na przełomie sierpnia i września, a Czytelnik,
który kupi gazetę pod koniec września, będzie już w... jesiennym
nastroju. Gdzie mu wspominać Igrzyska, lato!?

Wtedy to będzie można mówić o demokracji bezpośredniej.
Skończą się narzekania na niską frekwencję wyborczą. Partie polityczne przestaną uprawiać w Radzie Miasta politykę,
a ich przedstawiciele będą bliżej zwykłych ludzi. Zakończą się
zakulisowe konflikty pomiędzy Radą Miasta a Radami Osiedli.
Często bywa bowiem tak, że jakiś radny miejski uzyska środki
na poparcie swego pomysłu u koleżanek i kolegów w RM
(niemałe kwoty), natomiast rada osiedla mając skromny budżet
planuje wydatkować go np. na inną inwestycję mając poparcie
mieszkańców. I co dalej? Rodzi się konflikt pomiędzy różnymi
grupami obywateli danego osiedla. Czy musi tak być?
Wracajmy jednak na nasze podwórko. Do końca lipca trwały
konsultacje dotyczące rozbudowy przychodni ,,Alterida” oraz
zmiany ruchu na ul. Pustej”. Na podstawie nadesłanych opinii,
przeprowadzonych konsultacji oraz zebranych podpisów, Rada
Osiedla A-Z-K przekazuje opinie w formie uchwał.
Wniosek w sprawie zabudowy kontenerowej (modułowej)
przy ul. Haliny w ramach rozbudowy przychodni NZOZ „Alterida zaopiniowano negatywnie. Uzasadnienie: rozbudowa
doprowadzi do zwiększenia ruchu samochodowego na ul. Haliny i ulicach z nią sąsiadujących, brak na w/w ulicach miejsc
parkingowych, zbyt skąpa ilość informacji na temat prowadzenia
proponowanej działalności, rozbudowa przyczyni się do uszczuplenia jednego z nielicznych zieleńców w okolicy.
Zaopiniowano pozytywnie zmianę organizacji ruchu na ul.
Pustej ,polegającą na wprowadzeniu na niej ruchu jednokierunkowego od skrzyżowania z ul. Ludmiły do skrzyżowania
z ulicą Bożeny. Na odcinku od skrzyżowania ul. Pustej z ulicą
Sabiny do skrzyżowania z ulicą Ludmiły ruch powinien być
dwukierunkowy.
Powyższe zostało wysłane do Transportu i Zieleni oraz
Miejskiego Inżyniera Ruchu, liczymy na szybką reakcję. Pełne
uzasadnienia obu opinii w formie uchwały, ukażą się w naszych
gablotach informacyjnych oraz w mediach RO
(www.antoninek-zieliniec-kobylepolepole oraz facebooku).
Krzysztof Bartosiak

Przez wiele tygodni, aż do końca lipca żyliśmy Światowymi
Dniami Młodzieży i pierwszą wizytą w naszym kraju papieża
Franciszka. Ileż emocji, ileż przekazów medialnych i to z prawie
każdej parafii, gdzie młodzież zmierzając do Krakowa się zatrzymała. Ileż było obaw, czy nic nie zakłóci tych dni. Ileż analiz tego
co Papież powiedział, a czego nie powiedział, z kim się spotkał, a z
kim nie. I wszystko przebrzmiało, stało się Historią, do której tylko
niektórzy jeszcze się odwołują.
Zastanawiam się czy zawsze tak było, że Dziś tak szybko staje się
Wczoraj, czy zawsze tak było, że nawet najdonioślejsze wydarzenia
tak prędko przechodziły do Historii? Czy to świat dostarcza nam
teraz tyle doznań, że nie ma czasu na dłuższe nimi delektowanie
się, rozmyślanie, refleksję, bo już jest presja nowych zdarzeń? Czy
to świat tak pędzi, że nas znieczula? Czy to my tak się spieszymy?
Ale... dokąd?
Ewa Kłodzińska
Sierpniowy felieton ,,A reklamy piwa?” nie dotyczył żadnej
konkretnej placówki handlowej na naszych osiedlach. Opisane
w nim naganne łamanie różnych zakazów (picie alkoholu w obrębie sklepu, sprzedaż trunków nietrzeźwym klientom) jest tylko
sumą obserwacji reporterskich z r ó ż n y c h sklepów i sklepików,
też np. z centrum miasta. I wszyscy pewnie mamy świadomość,
że, niestety, problem nadmiernego spożywania alkoholu (a piwo
to alkohol!) dotyczy całego kraju i jest wielce niepokojącym zjawiskiem.
Ewa Kłodzińska
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odpowiedź na „czerwoną odezwę”

Pod koniec lipca br. znalazłam w swojej skrzynce pocztowej
czerwoną kartkę z rodzajem anonimowej odezwy do mieszkańców Antoninka Dolnego. Treść dotyczyła projektu budowy apteki i sali edukacyjnej na skwerze przy przychodni „Alterida”. Każdy mieszkaniec ma prawo do wyrażania swojego
zdania na temat osiedla i bronienia go we wspólnym interesie.
Trzeba jednak dobierać prawdziwe argumenty, nikogo przy
tym nie obrażając. Nie można z powodu projektu budowy apteki wymyślać tłumów ludzi i samochodów dostawczych.
To prawda, że ulice wokół przychodni „Alterida” są zastawione
samochodami osobowymi, że trudno tamtędy przejść, że bezpieczeństwo mieszkańców jest zagrożone. Trzeba koniecznie pomyśleć o sposobach rozwiązania tego problemu.
W miarę czytania „czerwonej odezwy” moje absolutne oburzenie wywołał użyty przez autora niedopuszczalny „argument” (cytat): „Pani doktor leczy mnóstwo Cyganów, którzy będą
kręcić się po okolicy, przesiadywać w sali przy aptece, hałasować,
kraść i straszyć nas!” (koniec cytatu). Jest to skandaliczna wypowiedź. Cyganie mieszkają obok nas od lat. Mają takie samo
prawo do leczenia, nauki itd. jak wszyscy obywatele.

Przy okazji chce przypomnieć fakt, że kilka lat temu, gdy powstała przychodnia „Alterida”, wówczas nowe i estetyczne stojaki
na rowery przy wejściu do placówki zostały wyrwane i skradzione przez pijanych młodych ludzi, mieszkańców naszego osiedla,
bynajmniej nie Cyganów. Nie Cyganie zdewastowali też (w rok
po oddaniu) plac zabaw dla dzieci przy ul. Sabiny. Dokonali tego
młodzi pijani mieszkańcy naszego osiedla, część mieszka tu do
dzisiaj.
Okoliczni mieszkańcy nie reagowali wtedy na nocne wrzaski
i niszczycielskie wyczyny. Nieoficjalnie mówiono kto to zrobił,
ale gdy trzeba było dzielnicowemu wskazać tych chuliganów,
wtedy zapadło milczenie. Wszyscy stracili pamięć, bo chodziło
o dzieci sąsiadów.
Jeszcze jedna sprawa, drogi autorze „czerwonej odezwy”.
Kierując do sąsiadów taki tekst (każdy może!) trzeba mieć odwagę podpisać się. Anonimy są podłe i mało wiarygodne. Chwilami gdy czytałam „odezwę” wstydziłam się za jej autora lub autorów. Dbajmy o nasze osiedle, jest to bardzo pozytywny odruch.
Miejmy jednak odwagę robić to z otwartą przyłbicą.
Elżbieta Gajtkowska

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

W sierpniu br. boisko u zbiegu ulic Wandy i Sabiny zostało wyposażone w nowe słupki oraz siatkę do tenisa ziemnego. Serdecznie zachęcamy do korzystania. Jedynym warunkiem jest wcześniejsze umówienie się na konkretną godzinę, aby sprzęt został
zamontowany. Numer kontaktowy: 883 992 336
Za nami trzecim już rajd rowerowy, przy deszczowej tym razem aurze. Trasa prowadziła aż do Tulec, gdzie na wytrwałych
czekało ognisko, połączone z pieczeniem kiełbasek. Komandorem wycieczki był tradycyjnie pan Mieczysław Waligórski, który
jak zwykle przytaczał interesujące anegdoty o okolicy. Na koniec
zostaliśmy ugoszczenie przez Kustosza tutejszego Sanktuarium
-Księdza Mariana Liberę.

OSIEDLOWE AKTUALNOŚCI

Niedawno na nasze osiedle zawitali pracownicy Zarządu
Dróg Miejskich, aby z przeznaczonych środków celowych
wykonać naprawy nawierzchni. W pierwszej kolejności zajęli
się odnowieniem parkingu przy Szkole Podstawowej nr 55 przy
ul. Szpaków. Pracowników tej placówki, uczniów i ich rodziców
czeka więc we wrześniu miła niespodzianka. Drugą, bardzo potrzebną renowacją, było położenie nowego dywanika asfaltowego na łączniku z ulicy Warszawskiej do ulicy Bożeny (fot. niżej).
Teraz można tu jeździć, nie ryzykując uszkodzenia zawieszenia.

Dzieci i młodzież brały udział w wakacyjnych spotkaniach,
organizowanych przez Caritas przy parafii pw. Ducha Świętego i parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
współfinansowanych przez Radę Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole. Każdy dzień obfitował w mnóstwo atrakcji i
pozwalał zobaczyć wiele ciekawych miejsc.

Zaproponowaliśmy mieszkańcom dwa seanse filmowe, pierwszy 26 sierpnia na boisku Szkoły Podstawowej nr 87, drugi na
ścianie budynku przy ul. Żelaznej 9. Oba pokazy rozpoczęły się
ok. godz. 20.30. Postaramy się w kolejnym wydaniu „MY” opowiedzieć o wrażeniach z tego wydarzenia.
Na 3 września br. przewidziano festyn integracyjny przy ul.
Borówki. Gospodarzami są Monar i Pogotowie Społeczne, które wraz Radą Osiedla, Przystankiem Folwarczna” oraz Bankiem
Żywności serdecznie wszystkich zapraszają od godz.16.
Naszych seniorów zapraszamy na wycieczkę do Biskupina,
zapisy wkrótce. Natomiast wszystkich miłośników sportu zapraszamy 24 września br. o godz. 15 na festyn sportowy do Zielińca,
czyli „A-Z-K owo na sportowo!”
Zachęcamy do ,podglądania naszej strony (www.antoninekzieliniec-kobylepole.pl), gablot informacyjnych oraz facebooka.
Radna Magdalena Ziółkowska
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45-lecie ROD „Cybinka”

pamięć i działanie

Ponieważ Rodzinny Ogród Działkowy „Cybinka” przy ul.
Pustej w Antoninku powstał w 1971 roku, więc właśnie obchodzi 45-lecie. Stworzony został dla pracowników słynnych
i wielkich zakładów POMET, ale obecnie społeczność tego
ogrodu, mającego 140 działek, jest bardzo zróżnicowana.
-Postanowiliśmy wykorzystać jubileuszową okazję, aby zorganizować imprezę integrującą wszystkich naszych działkowców z
jednoczesnym otwarciem się na zewnątrz – podkreśla prezes zarządu ROD „Cybinka” pan Zbigniew Andrysiak. -Festyn w dniu
13 sierpnia br. był pierwszym tak dużym wydarzeniem od wielu
lat. Chcę dodać, że zbiegał on się z 35-leciem Polskiego Związku
Działkowców, co staraliśmy się też uwidocznić.
Wszyscy kochają wszystkie dzieci, więc w programie festynu
organizatorzy zadbali o atrakcje dla najmłodszych. Oni wiedli tu
prym w godzinach od 14 do 17. Występował m.in. zespół „Szalony konik” z Głównej, były zabawy, postacie z bajek, konkursy,
poczęstunek.

Podczas festynu uhonorowano specjalnie i szczególnie osoby
użytkujące 21 działek od początku istnienia ROD „Cybinka”.
Zorganizowano tylko dla tych seniorów o godzinie 17 odrębne
przyjęcie w świetlicy przy zastawionym stole. Seniorzy otrzymali
gratulacyjne dyplomy i okolicznościowe puchary.

Podczas tego spotkania wręczono też 8 odznak PZD w tym
jedną złotą, 3 srebrne i 4 brązowe. „Złoto” otrzymał zasłużony
Gospodarz Ogrodu pan Marian Gołębski. Po zakończeniu wieczorem imprezy w plenerze, dorośli uczestnicy przenieśli się następnie do sali, gdzie zabawa trwała jeszcze długo.
MD

Zgodnie z intencją organizatorów, to lokalne święto było też
otwarte dla dzieci i dorosłych z pobliskiej okolicy. Zarząd ROD
„Cybinka” przykłada dużą wagę do budowania dobrego, przyjaznego sąsiedztwa. Dał tego dowód udostępniając niedawno swoją ładną i wygodną świetlicę jako miejsce osiedlowego zebrania.

piotr sobczak
może zmienić poznań

Nowym dyrektorem
bardzo ważnej jednostki miejskiej - Wydziału
Urbanistyki i Architektury w Poznaniu został pan
Piotr Sobczak z Miejskiej
Pracowni Urbanistycznej. Przejął funkcję po
Andrzeju Nowaku, który
przeszedł na emeryturę.
Z panem Piotrem Sobczakiem
spotykaliśmy
się dotąd wielokrotnie w
związku z miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego, których był projektantem.
Jako miejski urzędnik w kontaktach z mieszkańcami wyróżniał
się zawsze kompetencją, kulturą, spokojem, umiejętnością uważ-

nego słuchania uwag, rzetelnymi odpowiedziami. Jest z pewnością nie tylko bardzo utalentowanym architektem, ale także budzącym zaufanie człowiekiem.
-Będzie pan musiał podejmować także niepopularne decyzje i
liczyć się z krytyką kolegów ze środowiska - mówił podczas nominacji głównego architekta Poznania prezydent Jacek Jaśkowiak.
-Przed panem wielkie wyzwanie, którego celem będzie rozwój
Poznania. Nowy dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
oświadczył m. in.:- Chciałbym, żeby w każdym przedsięwzięciu,
w jakim miasto będzie brało udział mieszkańcy mogli się zapoznać z informacjami dotyczącymi danej inwestycji. Chciałbym
też, żeby prawo, które tworzymy, było przejrzyste, zrozumiałe dla
każdego i przestrzegane.
Panu dyrektorowi Piotrowi Sobczakowi życzymy zyskania co
najmniej takich zasług, jakie osiągnął przed wojną słynny architekt Poznania Władysław Czarnecki.
md
Piotr Sobczak jest architektem i urbanistą, absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej (dyplom w 2000 r.).
Od 2000 r. był projektantem w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, w której od 2007 r. pełnił funkcje kierownicze. W
latach 2009-2014 był członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa
Urbanistów Polskich, a od czterech kadencji jest prezesem Zarządu
Oddziału w Poznaniu tej organizacji.
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„Andrzej Borowski
in memoriam”

,,ANDRZEJ BOROWSKI IN MEMORIAM” to pierwsza odsłona w 38. sezonie Sceny na Pietrze przy ul. Masztalarskiej
8. Spektakl poświęcony, zmarłemu 14 lat temu, poznańskiemu
muzykowi odbędzie się 18 września (niedziela) o godz. 19. W
programie m.in. wspomnienia inkrustowane muzyką, fragmentami zapisów filmowych itp.
Dyrektor Sceny Romuald Grząślewicz zapowiada na nowy sezon obfitość różnych wydarzeń, związanych m.in. z IX Dniami
Romana Wilhelmiego, zakończeniem konkursu literackiego, poświęconego temu aktorowi itd. -Choć raz w sezonie widz powinien wyjść z teatru z bagażem refleksji do przemyśleń – mówi
dyr. R. Grząślewicz i zapowiada październikowy spektakl ,,Na
pełnym morzu” Sławomira Mrożka w gwiazdorskiej obsadzie: Agnieszka Sitek, Tomas Mędrzak, Zbigniew Buczkowski

Parafialne półkolonie w Kobylepolu

dni pełne radości

Od 16 do 19 sierpnia br. w parafii pw. Wniebowzięcia
NPM w Poznaniu odbywały się wakacyjne spotkania.
Brało w nich udział 31 dzieci ze szkół podstawowych i
gimnazjów. Spotkania rozpoczynały się wspólną modlitwą w kościele. We wtorek uczestnicy korzystali ze stoku
maltańskiego i z radością zjeżdżali na pontonach, a potem wspólnie bawili się na placu zabaw nad Maltą. Na
zakończenie wszyscy zostali obdarowani smakowitymi
lodami.

Zmarłemu 14 lat temu pianiście, kompozytorowi i aranżerowi
Andrzejowi Borowskiemu poświęcony będzie spektakl 18.09 br.
i Krzysztof Kiersznowski. Aktorzy wystąpią trzykrotnie w Scenie na Piętrze: 8, 9 i 10 października.
Tymczasem już teraz trwają intensywne przygotowania do
przyszłorocznego jubileuszu 25-lecia Fundacji Tespis, bez której
Teatr Scena na Piętrze nie byłby tym czym jest.
Ewa Kłodzińska
tygrysy, karmienie tapirów zajadających jabłka i buraki, w ciszy i zachwycie podziwiać bajecznie kolorowe motyle… Trochę
skropił nas deszczyk, więc na zakończenie pojechaliśmy kolejką
i mogliśmy przypomnieć sobie naszą wędrówkę i mijane z okien
wagonika zwierzęta.
W piątek zwiedzaliśmy zajezdnię tramwajową na Franowie.
Poznawaliśmy jej funkcjonowanie, oglądaliśmy stary i nowy tabor. Również tutaj mieliśmy sympatycznego przewodnika, który
z zainteresowaniem mówił o swojej pracy, dlatego tak dużo wiadomości udało nam się zapamiętać (fot. niżej).

W środę wyjechaliśmy do Szreniawy do Muzeum Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywczego. Oprowadzał nas sympatyczny
pan przewodnik, który wprowadzał nas w historię uprawy ziemi, rozwoju rzemiosła, hodowli zwierząt, opowiadał o różnych
skomplikowanych maszynach rolniczych, samolotach, zwierzę-

tach gospodarskich. Najsympatyczniejsze zwierzęta, które wzbudziły nasz zachwyt, to maleńkie prosiaczki…
W czwartek udaliśmy się do nowego ZOO i znowu trafiliśmy
na wspaniałych przewodników - panią i pana - którzy przybliżyli nam życie mieszkających tam zwierząt. Mogliśmy obserwować wypoczywające wielbłądy, małe zwinne susły, stado słoni,

Następnie pojechaliśmy do Swarzędza na pływalnię. Porwała
nas tam rwąca rzeka, cieszyliśmy się ze zjazdów na zjeżdżalni,
graliśmy w piłkę wodną oraz pływaliśmy na głębokim basenie.
Zmęczeni tymi wodnymi harcami wróciliśmy na plebanię.
Czas wypoczynku pełen wrażeń już się niestety zakończył!
Dzieci i młodzież radośnie uczestniczyli we wspólnych zabawach, rozmowach; okazywali wdzięczność za wszystko, czym
zostali obdarowani.
Nasze spotkania wakacyjne mogły się odbyć dzięki finansowemu wsparciu Rady Osiedla, Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich,
Caritas, wielu wspaniałym i bezinteresownym darczyńcom oraz
dzięki życzliwości księdza proboszcza Dominika Kużaja, który
zawsze czuwa nad całością przedsięwzięcia. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ludziom o dobrych i otwartych sercach!!!
Opiekunowie wakacyjnych spotkań. (ZPM)

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

8

Parafialne półkolonie w Antoninku

darowany relaks

Zespół „Caritas” przy parafii p.w. Ducha Świętego w Antoninku zorganizował w dniach od 27 czerwca do 2 lipca br. nieodpłatne wakacyjne półkolonie dla blisko 50-osobowej grupy
dzieci. Program był niezwykle bogaty i rozpoczął się pieszą
wycieczką do Nowego Zoo. Zwiedzanie uatrakcyjnił przejazd
kolejką, a piękna aura umożliwiła obserwację wielu gatunków zwierząt, które zwykle kryją się przed zwiedzającymi. W
„Wiosce Afrykańskiej”, w egzotycznej scenerii, dzieci podziwiały słonie i wielbłądy zajadając lody.

Drugiego dnia odbyła się wycieczka do Kórnika gdzie dzieci
zwiedziły Zamek, który jest zabytkową historyczną rezydencją
rodów Górków i Działyńskich. Ponadto był rejs statkiem „Anna
Maria” po Jeziorze Kórnickim z Portu Prowent do Portu Błonie,
gdzie skorzystano z oferty restauracji "Tawerna pod Żaglami".
W środę udaliśmy się tramwajem do Bramy Poznania ICHOT,
gdzie dzieci wzięły udział w zajęciach warsztatowych „Wehikuł
czasu”, a następnie zwiedziły Katedrę Poznańską.

W czwartek odbyła się autokarowa wycieczka do Kłodawy,
miasta w którym mieści się największa czynna kopalnia soli kamiennej w kraju. W programie wycieczki znalazły się zwiedzanie
kopalni soli i miasta Kłodawa oraz smakowity obiad. W piątek
pojechaliśmy autokarem na Lednicę. W obecności ks. Proboszcza Mieczysława Urbaniaka złożyliśmy znicze na grobie ojca Jana
Góry, przeszliśmy przez Bramę–Rybę, a następnie odnowiliśmy
Przyrzeczenia Chrzcielne w Jeziorze Lednickim.
Ostatniego dnia tradycyjnie zorganizowaliśmy gry i zabawy
połączone z nagrodami w na boisku i placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 87 oraz w salce katechetycznej. Na zakończenie dzieci otrzymały upominki, napoje i słodycze. Każdego dnia
wszyscy uczestnicy spotkań otrzymywali napoje, drożdżówki i
lody.
Wakacyjne spotkania nie mogły by się odbyć, gdyby nie zaangażowanie ks. Proboszcza Mieczysława Urbaniaka, bezinteresowność opiekunów z parafialnego zespołu „Caritas” oraz ofiarność parafian i sponsorów. Szczególne podziękowanie kierujemy
do Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Fundacji ReStart Poznań,
Dyrekcji Zoo w Poznaniu, Zarządu firmy Volkswagen Poznań,
Rady Osiedla Antoninek.
Teresa Błoch

Odpust Wniebowzięcia w Kobylepolu

święto pachnące darami

To był piękny i... pachnący dzień! Pachniały zioła i kwiaty,
warzywa i owoce. Udziałem w sumie odpustowej, pięknymi
dekoracjami i własnymi wiązankami ze zbóż i kwiatów parafianie z Kobylepola uczcili święto Wniebowzięcia NMP.
Sumę odpustową w samo południe odprawił ks. kanonik
Krzysztof Skowroński – proboszcz parafii pw. św. Stanisława
Kostki. Na zakończenie nabożeństwa poprowadził procesję wokół kościoła. Oczywiście, odbyło się też poświęcenie darów przyniesionych tej naszej Matce Boskiej Zielnej.
Warto jeszcze w tym miejscu przypomnieć ubiegłoroczne
słowa proboszcza parafii ks. kanonika Dominika Kużaja o wymiarze duchowym tego święta. -Tego dnia do naszych kościołów przynosimy pierwsze plony ziemi: kwiaty, owoce, zioła i
prosimy, aby Bóg za przyczyną Wniebowziętej ustrzegł je i zachował od wszelkiej szkody, aby służyły człowiekowi i zwierzętom. Prosimy także, aby „ gdy będziemy schodzić z tego świata, niechaj nas, niosących pełne naręcza dobrych uczynków,
przedstawi Tobie Boże Najświętsza Dziewica Wniebowzięta,
najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do
wiecznego szczęścia”. (z modlitwy poświęcenia)
W wielu polskich domach zasuszone już bukieciki zbóż, kwiatów i ziół zgodnie z naszym zwyczajem umieszcza się za maryjnym obrazem, aby strzegły domostwa przed wszelkim złem.
Zielna, Dożynkowa... Matka Boska ma wiele imion, wiele
dni jest Jej poświęconych, jednak uroczystość Wniebowzięcia
NMP, przypadająca 15 sierpnia to jedno z ważniejszych i rów-

nocześnie najstarszych świąt maryjnych. (W maju 1989 r. Sejm
przywrócił to święto jako dzień ustawowo wolny od pracy)
Nim Kościół swoim autorytetem potwierdził dogmat (1 listopada 1950 r.) o wzięciu do nieba Matki Boskiej – z duszą i
ciałem, wierni cudowne przejście z żywota ziemskiego do nieba
wyznawali już w V wieku. U wiernych prawosławnych mówi się
o zaśnięciu Matki Boskiej, u katolików – o wniebowzięciu. Ten
temat absorbował uwagę wielu twórców. Wspomnijmy tu obrazy Tycjana z 1518 r. czy Rubensa (1611–1614 r.), a przede
wszystkim główną scenę z ołtarza Wita Stwosza (1477–1489
r.) w krakowskim Kościele Mariackim. Postacie śpiącej Matki
Boskiej, podtrzymującej ją św. Jana i innych wyciął artysta z
jednego pnia drewna lipowego.
*W Polsce jest ponad 600 kościołów noszących miano Wniebowzięcia NMP, a wśród nich świątynia w Kobylepolu (o parafii i świątyni pisaliśmy w MY wielokrotnie). Ewa Kłodzińska
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Wstęp do wielkiego remontu

renowacja dachu kaplicy

800-letni zabytek jakim jest kościół św. Jana Jerozolimskiego domaga się nieustających remontów. Były takie przeprowadzana w odległych czasach, były w czasach nam bliższych gdy
proboszczami byli księża Władysław Koperski i Kazimierz
Królak. Teraz trwają prace nad dokumentacją kolejnego obszernego remontu.
Tymczasem parafia dostała pozwolenie od miejskiego konserwatora zabytków na renowację kopuły nad maltańską kaplicą
Św. Krzyża. Woda wpadająca przez uszkodzone okna tzw. latarni
wielce szkodziła budynkowi. Trzeba więc było wymienić okna
w latarni i zdjąć starą blachę z kopuły, uzupełnić uszkodzenia
w więźbie dachowej, położyć nową izolację. Najbardziej widocznym efektem trwających jeszcze w sierpniu prac była blacha miedziana położona na kopule kaplicy. Wszystkie prace prowadzone były w porozumieniu z MKZ.

z kroniki policyjnej

Ul. Maltańska. Nieznany sprawca z pojazdu BMW dokonał
kradzieży spryskiwaczy reflektorów. Straty 2500zł. Brak monitoringu.
Ul. Główna. Nieznany sprawca wykorzystując chwilę nieuwagi dokonał w sklepie Lidl kradzieży portfela z dokumentami oraz
pieniądzmi w kwocie 1800zł. Zdarzenie w dniu 21.08.2016r.
Ul. Zawady. Nieznany sprawca poprzez złamanie kodu PIN
dokonał transakcji kartą kredytową.
Ul. Browarna. Robert Z. kierował pojazdem m-ki mercedes
po drodze publicznej pomimo sądowego zakazu kierowania pojazdami. Rondo Śródka. Arkadiusz M. podczas kontroli posiadał
przy sobie dwa woreczki z zawartością suszu roślinnego niewiadomego pochodzenia o wadze 2,95 g. Zatrzymany przez f-szy
OPP KWP Poznań.
Ul. Nadolnik. W mieszkaniu podczas wspólnego spożywania
alkoholu Daniel P. wraz z dwoma nieznanymi sprawcami poprzez uderzenie pięściami i kopanie po całym ciele bez powodu
dokonali naruszenia nietykalności cielesnej Marcina. Pokrzywdzony doznał zasinienia twarzy oraz krwawienia z warg. Sprawca
zatrzymany przez WZM KMP Poznań.
Ul. św. Michała. Nieznany sprawca dokonał kradzieży rowerka dziecięcego z klatki schodowej. Straty 500zł. Rower nie był
znakowany przez policję. Brak monitoringu.
Ul. Warszawska. Na stacji diagnostycznej nieznany sprawca
przywłaszczył sobie, pozostawiony w jego samochodzie przez
pracownika stacji telefon komórkowy m-ki Samsung Galaxy
Grand Prime. Straty 500zł.
Ul. Bałtycka. Nieznany sprawca z samochodu m-ki Ford
Transit dokonał kradzieży katalizatora. Straty 7000zł. Brak monitoringu.
Ul. Zawady. Patryk l.19, notowany za przestępczość narkotykową, posiadał susz roślinny (test THC pozytywny). Sprawca
zatrzymany przez WZM KMP Poznań.
Ul. Warszawska. Sławomir l. 49 w tramwaju poprzez uderzenie pięścią w twarz dokonał naruszenia nietykalności cielesnej
kontrolera biletów. Sprawca zatrzymany przez f-szy WZM KMP
Poznań.
Ul. Zawady. Nieznany sprawca dokonał kradzieży roweru
m-ki Cube koloru niebiesko białego z klatki schodowej. Wartość
3000zł. Rower nie był znakowany. Brak monitoringu.

Kościół św. Jana Jerozolimskiego jest zabytkiem klasy 0, otwiera wielki Trakt Królewsko-Cesarski. A jednak trwająca renowacja, pomimo starań, nie otrzymała żadnej dotacji z budżetu Miasta czy Województwa, przeprowadzana jest w oparciu o własne
finanse parafii.
Ewa Kłodzińska Fot. Waldemar Malicki

Ul. Główna. Nieznany sprawca, podając się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Andrzeja Góreckiego, pod pozorem przeprowadzanej zasadzki na złodziei pieniędzy, ukradł
22 tys.zł na szkodę Teresy l.69. Zdarzenie w dniu 02.08.2016r.
Godz. 12:00-16:00.
Ul. Warszawska. Nieznany sprawca na terenie pętli tramwajowej Miłostowo dokonał kradzieży roweru marki Treck. Straty
1500zł. Miejsce nie monitorowane. Rower nie znakowany przez
policję.
Ul. Warszawska . Rafał S. kierował pojazdem m-ki Fiat pomimo cofniętych uprawnień decyzją administracyjną. Sprawca
zatrzymany przez WRD KMP Poznań.
Ul. Małachowskiego. Poprzez wybicie szyby, a następnie
wrzucenie do środka nieznanej substancji łatwopalnej, dokonano podpalenia pojazdu m-ki Peugeot 206. Straty 8500zł. W
wyniku zdarzenia pojazd doszczętnie spłoną, uszkodzony został
również stojący obok pojazd m-ki Seat oraz elewacja budynku
mieszkalnego. Zdarzenie w dniu 10.08.2016r. Godz. 00:40.
Ul. Miechowska. Nieznany sprawca z otwartego pomieszczenia gospodarczego dokonał kradzieży roweru górskiego m-ki
Scott. Monitoringu brak. Rower nieoznakowany przez policję.
Straty 4500zł.

KOMUNIKAT POLICJI!

W związku z licznymi kradzieżami rowerów w Poznaniu, w
szczególności na terenie Nowego Miasta, policjanci Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto apelują do mieszkańców, aby
zwracali uwagę gdzie pozostawiają rower i stosowali zabezpieczenia. W miejscach ogólnodostępnych, m.in. klatki schodowe,
piwnice, czy suszarnie może on stać się łupem złodziei. Należy
pamiętać również o odpowiednim zabezpieczeniu podczas pozostawienia roweru na zewnątrz budynku, np. przed blokiem czy
galerią handlową.
Dodatkowym zabezpieczeniem roweru jest oznakowanie go w
ramach programu prewencyjnego ,,Poznański rower- bezpieczny
rower” Oznakowania odbywają się we wszystkich komisariatach
wg harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Apelujemy, aby każdy będąc świadkiem kradzieży bądź posiadający istotne informacje pozwalające ująć sprawcę kradzieży oraz odzyskać skradziony rower skontaktował się z dyżurnym Komisariatu Policji Poznań- Nowe Miasto,
tel. 61 841-23-11 lub 61 841-23-12.
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Wojna i poznańska rodzina

wysiedleni (2)
PIERWSZE TRANSPORTY

Trzy pierwsze transporty wysiedlonych wyjechały z Lager Glowna dopiero w nocy z 30 listopada na 1 grudnia
1939 roku. Wywieziono nimi około
3000 osób. Niemcy prowadzili dokładną
ewidencję przebywających w obozie –
rejestrowali wszystkich przywożonych i
wywożonych.
Przed wysłaniem każdego transportu
opracowywana była lista imienna ludzi,
którą dnia poprzedzającego wyjazd podawano do wiadomości. Pociągi, któ- Stanisław Kostka
SZYMAŃSKI
rymi wywożono wysiedlonych, składały się przeważnie z krytych wagonów
towarowych przeznaczonych do przewozu bydła i jednego
(czasem dwóch) wagonu pasażerskiego klasy 3 – nazywanego
sanitarnym.
Tym wagonem sanitarnym jechali ludzie chorzy, rodziny
z małym dziećmi i konwojenci – oddział uzbrojonych żołnierzy
niemieckich. Taki pociąg składał się z 60 wagonów i zabierał
1000-1200 osób. Każdy transport kierowany był w inne miejsce
– chciano ludzi rozmieścić jak najrównomierniej na terytorium
całego Generalnego Gubernatorstwa.
Pociągi z wysiedleńcami były traktowane jako najmniej ważne
i często całymi godzinami stały, nieraz w szczerym polu, oczekując pozwolenia na dalszą jazdę. Transport z obozu do miejsca
przeznaczenia trwał czasem nawet trzy doby!
Z obozu przejściowego Lager Glowna wywieziono do Generalnego Gubernatorstwa 32 986 osób: 31 424 Polaków, 1112 Żydów
oraz 450 Cyganów. Około 26 tys. wysiedlonych stanowili mieszkańcy Poznania. W obozie zmarło 26 wysiedlonych, wśród nich
było 15 osób powyżej 60 roku życia oraz pięcioro dzieci, w tym
dwoje nowo narodzonych.
Obóz przesiedleńczy na Głównej został zlikwidowany 22 maja
1940 roku. Po uporządkowaniu cały teren obozu wraz z zabudowaniami przejęty został przez Wehrmacht. Po zlikwidowaniu
obozu w Poznaniu Niemcy dalej prowadzili akcję wysiedleńczą,
a wysiedlonych osadzano w obozach przejściowych, które utworzono w Łodzi.

NA CZERNIEJEWSKIEJ

Niemieckie plakaty rozlepione na terenie całych okupowanych
ziem nawoływały do powrotów i obiecywały, że nowe władze zapewniają wszystkim Polakom normalne życie i pracę. W Wielkopolsce pod koniec września zaczęły się powroty tych, którzy
w pierwszych dniach wojny uciekli na wschód. My, w związku
z ewakuacją Cegielskiego, wyjechaliśmy z Poznania 3 dnia wojny. Wróciliśmy z Wołynia 30 września. Zgodnie z obowiązującymi przepisami musieliśmy natychmiast zgłosić nasz przyjazd
i dokonać zameldowania się w naszym domu na Osiedlu Warszawskim przy ul. Czerniejewskiej 7.
Ojca kilka razy wezwało na przesłuchanie Gestapo, które na
swoją siedzibę wybrało sobie Dom Żołnierza. Niemcy interesowali się co i gdzie pojechało transportami ewakuacyjnymi, wypytywali o instalacje przemysłowe na terenie Oddziału I.
Po zajęciu przez Niemców, 11 września 1939 roku, Poznania
firma H. Cegielski została przejęta przez niemieckie władze wojskowe, które zdecydowały, aby przenieść zakłady zbrojeniowe
Deutsche Waffen und Munitionsfabriken z Karlsruhe do Poznania. Na początku października przyjechała z Karlsruhe dyrekcja,
a po niej personel kierowniczy. Niezwłocznie zaczęło się przygotowywanie zakładów do produkcji zbrojeniowej. W kolejowych
warsztatach naprawczych w Bydgoszczy znaleziono część obrabiarek i maszyn, które na początku września, w ramach ewakuacji, wyjechały z Poznania. Odnaleziono też część wywiezionych
narzędzi i oprzyrządowania. Park maszynowy uzupełniono obrabiarkami sprowadzonymi z fabryki Cegielskiego w Rzeszowie,
razem z nimi przywieziono stamtąd wszystkie zapasy materiałów i półfabrykatów. Część wyposażenia fabryki sprowadzano
z Karlsruhe, ale wojenny bałagan powodował, że części maszyn,
a nieraz całe maszyny, w drodze do Poznania ginęły. W końcu
listopada zatrudnienie w DWM wynosiło już około 2000 osób,
w tym było około 800 Niemców.
Mój ojciec, tak jak i inni Polacy, nie mógł pogodzić się z klęską wrześniową, dokonanym przez Niemców i Sowietów IV
rozbiorem Polski. Razem ze swymi kolegami zastanawiał się jak
przedostać się do Rumunii albo na Węgry i stamtąd, przy pomocy ambasady Wielkiej Brytanii w Bukareszcie lub Budapeszcie,
dalej – do sił zbrojnych w zachodniej Europie. Gdy o tym dowiedziała się mama - eksplodowała.
– Wojaczki ci się zachciewa? Tyś chyba zwariował? Jak mogła
wpaść Ci do głowy myśl, aby mnie w ciąży, z trójką małych dzieci
zostawić samą na pastwę losu! – pierwszy raz mama krzyczała na
ojca. Ta awantura i łzy okazały się skuteczną bronią. Ojciec nigdy
już do tego pomysłu nie powrócił. Zrozumiał, że najważniejszą
sprawą jest zapewnienie bezpiecznego bytu rodzinie. Martwił się
jednak bardzo, bo nie miał pracy i nie widział rozwiązania sytuacji, w której się znaleźliśmy.
Wszyscy bardzo przeżywali klęskę wrześniową. Ludzie pocieszali się nawzajem. Przekazywano sobie przepowiednię o opuszczeniu Polski przez Niemców w sto dni od chwili rozpoczęcia
wojny. Wyliczono, że cud nastąpi w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia. Mimo tego oczekiwania na cud zdawano sobie sprawę, że niemiecka okupacja nie
jest chwilowa.

NASZE PRZYGOTOWANIA

Długotrwałe przebywanie w zimnych barakach całych rodzin,
w tym dzieci i osób starych, było nieopisaną udręką.

Nadchodziła zima. Zaczęto robić zapasy żywności. W ramach
tych aprowizacyjnych działań ojciec, wspólnie z mieszkającym
przy ul. Swarzędzkiej osiedlowym lekarzem – doktorem Taczakiem – kupił wieprza i w naszej pralni odbyło się świniobicie.
Później w ogrodzie, w zrobionej z beczki wędzarni, mięso i wyroby masarskie zostały uwędzone i powieszono je na strychu.
W dużej beczce zakiszona została kapusta. Zakupiono sporą ilo
ść ziemniaków.
Na przełomie października i listopada zrobiło się zimno. Nie
było czym palić w piecu centralnego ogrzewania. Całe życie rodzinne przeniosło się na piętro, bo tam były piece kaflowe. Ściśle mówiąc do jednego pokoju – sypialni rodziców, w której do
pieca został zainstalowany gnom. Była to mocowana do drzwi-

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

11
czek pieca żeliwna przystawka, na której można postawić czajnik
lub garnek i gotować. Po drewno na opał ojciec z braćmi jeździł
ręcznym wózkiem polną drogą na ulicę Bnińską – do wujostwa
Górnickich. Edukacją Janka, który od 1 września miał rozpocząć
naukę w pierwszej klasie prywatnej szkoły, prowadzonej przy naszej ulicy przez nauczycielskie małżeństwo – Helenę i Stanisława
Jaśkiewiczów – zajęli się w domu rodzice.
W połowie listopada Niemcy zainteresowali się nami. Odwiedzili nas dwa razy. Pierwszy raz sprawdzali zawartość garażu.
Obowiązywał nakaz zdania władzom samochodów, więc z uwagą oglądali samochód osobowy produkcji francuskiej firmy Szenard, należący do cioci Michaliny Samulskiej, który stał tam bez
kół, na klockach. Ustalali czy samochód jest rzeczywiście niesprawny. Za drugim razem interesował ich cały dom, od strychu
po piwnicę.
O wysiedleniach w Poznaniu i w całej Wielkopolsce było głośno. W końcu listopada dotarła do nas z Międzychodu wiadomość, że wysiedlona została rodzina siostry mamy – Dłużewscy
oraz wujenka Witkowska. Rodzice spodziewali się, że my również możemy zostać wysiedleni. Przygotowano i spakowano najniezbędniejsze rzeczy. Aby nie było kłopotu z budzeniem i ubieraniem dzieci nie kładziono nas spać przed 23 .

PRZYSZLI PO NAS

W piątek 1 grudnia po godzinie 22 przyszli po nas. Gdy sprowadzano nas z piętra na parter mama, która była w szósty miesiącu ciąży, popchnięta, spadła ze schodów i złamała nogę. Jedyną dorosłą osobą, która mogła w tej sytuacji coś nieść był ojciec.
Jego bagaż stanowił spory tobół zawierający dwie kołdry i poduszkę, owinięte kocami i spięte rzemieniami oraz duża walizka.
My – dzieci, też trochę nieśliśmy, oczywiście każde stosownie do
swoich możliwości. Ja miałem dwa lata i trzy miesiące – podobno niosłem formatu A4 obraz Matki Boskiej Częstochowskiej
i nocnik. Janek poza przypadającym na niego bagażem zabrał
ukradkiem aparat fotograficzny.
Ojciec na lekką jesionkę nałożył futro. Gdy wychodziliśmy
z domu kazano mu je zdjąć i powiesić na poręczy schodów.
Niemcy zamknęli dom, drzwi wejściowe zakleili ostemplowaną
papierową taśmą i zaprowadzili nas na miejsce zbiórki wysiedlonych – narożnik ul. Warszawskiej i ul. Krańcowej. Mama ze złamaną nogą nie mogła samodzielnie iść, więc żandarmi nieśli ją
na rękach. Z miejsca zbiórki zostaliśmy zawiezieni samochodem
ciężarowym do obozu na Głównej. Tam mamie założono na złamaną nogę opatrunek gipsowy i po zarejestrowaniu nas w obozowej komendanturze trafiliśmy w środku nocy do największego
baraku – na betonową podłogę przykrytą warstewką słomy.
W obozie spotkaliśmy wielu znajomych, między innymi Stefana Radajewskiego – właściciela Fabryki Wyrobów Blaszanych
i Lodowni „ESTERA”, która mieściła się przy ul. Warszawskiej
37 – z żoną Cecylią i trzema córkami: Leonią, Marią i Romaną.
Zajmowaliśmy przez kilka dni wspólnie z nimi, dobre w tych warunkach miejsce – w pobliżu niewielkiego metalowego piecyka.
2 grudnia do obozu przywieziono Witkowskich z Zawad – mamy
sędziwego stryja Kazimierza z czworgiem jego dorosłych dzieci:
Stefanem, Kazimierą, Władysławą i Walerią. 6 grudnia zostali
wywiezieni transportem nr 5, dla którego miejscem przeznaczenia był Opatów koło Ostrowca Świętokrzyskiego.
Po kilku dniach, gdy odszedł kolejny transport, przeniesiono
nas do małego drewnianego baraku, w którym było trochę lepiej – mniej zimno. Duży barak przeznaczono dla Żydów, którzy
podporządkowując się niemieckim zarządzeniom dobrowolnie
przyjeżdżali do obozu dorożkami obładowanymi dobytkiem.
Niewielkie i mało wartościowe racje żywnościowe wysiedleni
mogli uzupełniać prowiantem kupowanym w obozowej kantynie
i jedzeniem dostarczanym przez rodziny i przyjaciół spoza obozu. Nam jedzenie przynosiły siostry mamy – ciocie Janka i Aniela. Codziennie któraś z nich zjawiała się pod bramą obozową
z dwulitrową kanką pełną przygotowanej przez babcię pożywnej zupy. Od domu dziadków Witkowskich (ul. Główna 32) do
obozu było około 1 kilometra i zupa docierała do nas gorąca.

Fotografię wykonał 7-letni Janek Szymański, początek grudnia 1939 roku. Od prawej: NN, Stefan Radajewski, Cecylia
Radajewska, Andrzej Szymański (lat 5), Jadwiga Szymańska,
Leomia Radajewska, Stanisław Szymański (lat 2), Maria Radajewska, Romana Radajewska, NN.
W ciągu dnia w kuchni można było dostać wrzątek, więc rozgrzewaliśmy się bulionami, robionymi przez ojca z kostek maggi.
Rodzice spodziewali się wysiedlenia i wytrzymywali dzielnie
trudne warunki obozowe. Ojciec podobno uznał nawet, że wywiezienie nas do obozu to krok w kierunku jakiegoś rozwiązania
naszej patowej sytuacji, a mama jak zwykle w trudnych momentach, pocieszała wszystkich, przypominając starą maksymę: nie
ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

UDRĘKA OCZEKIWANIA

Ale życie w obozie było bardzo uciążliwe. Ludzie, którzy przeżyli tragedię klęski wrześniowej i doświadczyli trudów pierwszego okresu okupacji, zostali brutalnie wypędzeni ze swoich
domów, pozbawieni mienia, pracy i wolności – w niepewności
oczekiwali na wywiezienie w nieznane, z trudem wytrzymywali
pobyt w obozie.
Nasza sytuacja była szczególnie trudna, Ojciec poza obowiązkową pracą w obozie musiał się nami wszystkimi opiekować sam,
ponieważ mama z nogą w gipsie niewiele mogła zrobić. Najwięcej problemów rodzice mieli ze mną. Pranie moich pieluszek
w zimnej wodzie było bardzo kłopotliwe, ale największym problemem było ich suszenie – rozwieszone na sznurku wewnątrz
zimnego baraku nawet po wielu godzinach były wilgotne.
Spoza drutów dochodziły informacje o bliskich i o tym codzieje się
w okupowanym Poznaniu. Między innymi dowiedzieliśmy się,
że do naszego domu wprowadził się z rodziną Hans Lange – wysokiej rangi niemiecki urzędnik. Zaraz zrobił porządki w objętym gospodarstwie – powyrzucał na śmietnik książki, albumy
z rodzinnymi fotografiami oraz powyrywane z ram, namalowane przez dziadka, portrety pradziadków i portret mamy. Sąsiedzi zawiadomili o tym babcię. Ciocie Janka i An iela poszły na
Czerniejewską i poprosiły o pozwolenie zabrania wyrzuconych
rzeczy. Lange wyraził na to zgodę. Odchodząc podziękowały za
przychylność i ośmieliły się zapytać o portret ojca, na którym był
on w mundurze oficera Wojska Polskiego. Dowiedziały się, że
portret był nic nie wart i został zniszczony.
Wysiedleni wyjeżdżali kolejnymi transportami. Nas, pewnie
ze względu na mamy nogę w gipsie, nie wywożono. Początek
grudnia był stosunkowo ciepły, ale robiło się coraz chłodniej.
Nocą temperatura spadała poniżej zera. W barakach było coraz
zimniej. Woda do mycia zamarzała w korycie. Latryna była niebezpieczna, bo oblodzona. Okropne obozowe warunki robiły się
z każdym dniem jeszcze coraz trudniejsze. Wiedzieliśmy, że zostaniemy wywiezieni do utworzonego przez Niemców Generalnego Gubernatorstwa, ale nie wiedzieliśmy kiedy i dokąd. (cdn)
Stanisław Kostka SZYMAŃSKI
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nieuzasadnione i szkodliwe ataki

W związku z niedawnymi publikacjami, zawierającymi ostrą
krytykę projektu Pomnika Wypędzonych Wielkopolan, poprosiliśmy o komentarz pana Henryka Walendowskiego. Jego wielkie, wieloletnie zasługi dla upamiętnienia cierpień wypędzonych
Wielkopolan są niepodważalne.
Redakcja

Artykuły w „Głosie Wielk.” jak i w „Wyborczej” z przekłamaniami (wydanie z 18.08.2016) powstały z inspiracji dwóch
pań ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polaków Wypędzonych i
Poszkodowanych przez Niemców w latach 1939 – 1945”. Jest
to sytuacja nowa po śmierci byłego prezesa tego stowarzyszenia Kazimierza Dąbrowskiego, popierającego naszą inicjatywę zbudowania pomnika Wypędzonych Wielkopolan.
Nowy zarząd (do którego należę od wielu lat) zdominowały
te dwie panie i skoncentrowały się na „totalnej” krytyce i na
domaganiu się konkursu na pomnik. Tym samym robią złą krew
i przeszkadzają w ustalonej już procedurze zaawansowanych
przygotowań do realizacji projektu.
Szkoda, że robią to osoby, którym powinno zależeć na możliwie szybkim zbudowaniu pomnika, zresztą spóźnionego o
dziesięciolecia. Nasze stowarzyszenie Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych analizowało 30 różnych projektów, z których
zdecydowanie wybraliśmy wyjątkowo piękny projekt znanego
artysty rzeźbiarza Jarosława Mączki z Bielska –Białej. Sugestia
krytyków, by pomnik wyobrażał całą rodzinę jest merytorycznie
słuszna, lecz w sytuacji, kiedy idea ta została już zastosowana w
pomniku Wypędzonych Gdynian (rok 2014) – nie do przyjęcia.
Debata publiczna z prezentacją modelu 12 marca 2016 r.
jak również komentarze w Internecie wykazały powszechną aprobatę dla projektu. Podkreślano ludzką skalę pomnika,
korzystne wpisanie się w otoczenie zieleni i zabudowy, czytelnie przekazaną symbolikę. Realistyczna postać dziewczynki w
zestawieniu z pękniętą bryłą granitu wywołuje szereg emocji,

Klub seniora zaprasza

Z ofertą skierowaną do starszego pokolenia mieszkańców
Głównej, w suterenie bloku nr 14b przy ul. Nadolnik, w sierpniu br. rozpoczął działalność Klub Seniora. Pomysł wyszedł od
osiedlowego samorządu przy poparciu miasta, a prowadzeniem
placówki zajęło się istniejące od lat Stowarzyszenie na Rzecz
Społeczności Lokalnej „Razem na Głównej”. We wszystkie poniedziałki, środy i piątki będzie tu realizowany projekt „Wciąż
aktywni i twórczy”, adresowany do seniorów chcących aktywnie
i twórczo spędzić czas w miłej i przyjaznej atmosferze.
W ramach tego projektu - finansowanego z miejskiego budżetu - będą spacery, wyjścia na siłownię, na basen, na kręgle, prowadzone przez plastyka zajęcia artystyczne, spotkania z psychologiem. Przewidziane są dni na samodzielne zagospodarowanie
czasu wolnego seniorów, pogłębianie więzi między uczestnikami, wymianę poglądów i doświadczeń, gry i zabawy towarzyskie
(karciane, planszowe, edukacyjnej, kalambury, krzyżówki) mające na celu pobudzenie zdolności intelektualnych. Można będzie
zaprezentować własne zdolności (kuchenne, muzyczne, taneczne, literackie itp.), połączone także z wieczorkiem tanecznym.

Podyktowane złymi intencjami lub nierozsądne ataki na projekt Pomnika Wypędzonych Wielkopolan nie mogą odwlec
odsłonięcia tego monumentu. To miejsce będzie wykorzystane
zgodnie z przeznaczeniem ku pamięci udręczonych rodaków.
wzruszenie, żal, gniew i zadumę nad losem wypędzonych Wielkopolan, zwłaszcza wielodzietnych rodzin. Obie teraz krytykujące panie nie były obecne na tej ważnej debacie, nie przedstawiły swojego, zresztą odosobnionego punktu widzenia.
Pozostaje do wyjaśnienia sprawa konkursu. Uważamy, że
konkurs jest dobrą drogą, lecz w obecnej sytuacji, kiedy Zespół
do Spraw Wznoszenia Pomników zrezygnował z ogłaszania
konkursu i zatwierdził projekt J. Mączki – jego ogłaszanie nie
jest już możliwe. Nasze Stowarzyszenie z grupą inżynierów –
branżystów kończy przygotowania dokumentacji niezbędnej do
uzyskania pozwolenia na budowę.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych
Henryk Walendowski, prezes
Nad realizacją działań zaplanowanych w projekcie ”Wciąż aktywni i twórczy” czuwa osiedlowa radna pani Ewa Kubiak, która
pełni też rolę opiekuna grupy seniorów uczęszczających do Klubu. Teraz chodzi o to, aby do korzystania z klubowej oferty zachęcić więcej seniorów. Z pewnością nie będzie z tym kłopotów
jeśli rozejdzie się fama, że dzieje się tam wiele ciekawego. MD
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szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3

sport - dla nas ważna sprawa!
Z GIMNAZJALISTAMI

Członkowie Szkolnego Klubu Dreams & Teams z Gimnazjum nr 12
w Poznaniu zaprosili nas do wspólnej zabawy na festiwal "Zawodowe
bajki". W sali gimnastycznej oraz na boisku braliśmy udział w rozgrywkach sprawnościowych. Budowaliśmy wieże z plastikowych kubeczków
i kartonów, układaliśmy puzzle, pokonywaliśmy tory przeszkód. Gimnazjaliści, przebrani za postaci z bajek, wspaniale się nami zaopiekowali.
Dziękujemy i czekamy na następne spotkanie.

I MEMORIAŁ H. PÓŁTORAKA

Szkolny Klub Zapaśniczy uczestniczył w
obchodach Dnia Dziecka w KS Sobieski podczas I Memoriału Henryka Półtoraka. Zmarły
w 2015 r. śp. Henryk Półtorak (fot. obok) był
trenerem w naszej szkole i wytrenował wielu
mistrzów. Był legendą Poznańskich Zapasów
i KS Sobieski Poznań, 1956 - 1966 zawodnik
K.K.S. "Lech" Poznań, 1961 - 1962 Mistrz
Polski juniorów w stylu klasycznym i wolnym,1960-1962 członek Kadry Narodowej,
1966-1967 zawodnik "Grunwaldu" Poznań,
1968-1973 zawodnik Cybiny Poznań, 1985 2015 trener i wychowawca młodzieży KS Sobieski Poznań oraz w SP 45.
Podczas memoriału nasi uczniowie zajęli następujące miejsca: Mateusz Hadrych 1, Zosia Pryka 2, Nicole Szabelska 3, Dawid Górski 3,
Oskar Sarnowski 3, Alan Ignasiak 3, Nikodem Tomaszewski 3, Maksymilian Bogdanowicz 3, Zuzia Hoffman 3. Dodatkowo Tata Zuźki Krzysztof Hoffman wygrał konkurs na najsilniejszego tatę. Wszystkim
serdecznie gratulujemy!

NA MECZU ŻUŻLOWYM

Klasa 5a z wychowawcą i rodzicami udała się na mecz Ekstraligi Żużlowej Sparta Wrocław – Falubaz Zielona Góra. W tym
sezonie zespół gospodarzy „jeździ” na Golęcinie, stąd też pomysł
pokazania uczniom sportu, który od kilku lat w Poznaniu jest
nieobecny, a ma w tym mieście głębokie korzenie. Atmosfera na
widowisku była przyjazna, a rywalizacja ukazała piękne oblicze
sportu. Mamy nadzieję, że takie wyjścia przysporzą Speedwayowi nowych kibiców.

"SELFIE Z MISTRZEM"

Jakiś czas temu w szkolnej sekcji zapaśniczej miało miejsce
niezwykłe wydarzenie! W ramach ministerialnej akcji „selfie z
mistrzem" trening poprowadzili brązowy medalista mistrzostw
Europy seniorów - Ryga 2016 Tadeusz Michalik i wielokrotny
mistrz Polski Dominik Sikora! Zapaśnicy i zapaśniczki ze szkolnej sekcji wspólnie z popularnym "Tadzikiem" i "Dixonem" szlifowali swoje umiejętności pod okiem najlepszych z najlepszych.
Zapraszamy wszystkie dzieci, które chciałyby rozpocząć przygodę ze sportem i równocześnie świetnie się przy tym bawić, do
wstąpienia w nasze szeregi i wspólnego treningu

III MEMORIAŁ DR W. DRYGASA

Braliśmy udział w III Memoriale dr Włodzimira Drygasa.
Uczestniczyli reprezentanci klas piątych naszej szkoły: Bartosz
Brzeziński, Jan Dyba, Bartosz Grabarczyk, Szymon Kempiński,
Damian Lekki, Wiktor Wilczyński, Eryk Witkowski. Zawody
Handball Spirit „3 piłki” zostały rozegrane na trzech rodzajach
boisk. Rozgrywki dostarczyły sporo miłych doznań sportowych i
wiele ciekawych upominków.

NA STREFIE REKREACJI

Uczniowie pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego i
trenera osiedlowego brali udział w zajęciach na Strefie Rekreacji
Dziecięcej przy SP 45. Pomimo różnej pogody młodzi sportowcy
dzielnie uczestniczyli w grach i zabawach. Na strefie najchętniej
grano w piłkę nożną. Nie zabrakło też koszykówki, piłki ręcznej
czy palanta. W przerwach rozmowialismy, wspominaliśmy i myśleliśmy co dobrego czeka nas w nowym roku szkolnym. Uczestnikom dziękujemy za udział w zajęciach.

PODSUMOWANIE
MINI HANDBALL

Prawie 165 zawodników z 11 szkół rywalizowało w Wielkim
Finale Pucharu VW Poznań Mini Handball w hali UAM na Morasku. Jak zwykle nie brakowało wspaniałych akcji, świetnych
bramkarskich interwencji, łez porażki i zwycięstwa. Zajęliśmy VI
miejsce. Niestety jest to już ostatnia edycja tego programu, ponieważ główny sponsor- Fabryka VW Poznań wycofała się z tego
projektu. Dziękujemy więc za 7 lat wspaniałej oprawy, współpracy i organizacji turniejów piłki ręcznej. Dziękujemy również rodzicom szczypiornistów tegorocznej edycji za pomoc i wsparcie.
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

znikające zawody

Na naszych oczach z pejzażu osiedli Główna, Śródka i innych
znikały i znikają zawody, zajęcia oraz fachowcy, bez których
do pewnego czasu nie mogliśmy się obyć. I choć trwa akcja
przywracania niektórych z nich ,,do życia”, to – wydaje się – że
nie wszystkie stare umiejętności da się dzisiaj wykorzystać.
Najlepszym przykładem jest repasaczka, dziś już nikomu niepotrzebna. Młodszym trzeba. wytłumaczyć co to była repasacja
pończoch i rajstop (takie punkty były też na Głównej i Śródce).
Otóż, gdy polskie elegantki lat 60-tych i późniejszych dekad XX
w. mogły już kupować nylonowe pończochy i rajstopy, ten asortyment, jego delikatność, wysoka cena (później także braki w
sprzedaży) i... lecące oczka, wymusiły niejako konieczność napraw (repasacji).

14
na solidnych ramiączkach pasmanteryjnych (wiele z nich było
małymi ,,arcydziełami” ozdobnymi w koronki), pasy do pończoch (także lecznicze), gorsety dla pań o słusznych gabarytach
,,na wymiar”, uwzględniające indywidualne potrzeby klientek.
Do listy starych, dziś niepotrzebnych fachów dodajmy ,,druciarza”, fachmana, który potrafił przywrócić do życia kamionkowy czy gliniany garnek. Jeszcze mam w uszach okrzyk: -Garnki
drutuję! I wóz, który zajeżdżał na podwórko... Podobnie nie słychać już nawoływań wędrownego specjalisty od ostrzenia noży.

I w ten sposób pojawiły się repasaczki – panie zaopatrzone w
specjalne igły, którymi mozolnie ,,podciągały” oczko po oczku
(fot wyżej). Zajmowały niewielki kącik ze stolikiem, krzesełkiem
i bardzo dobrym oświetleniem. Z czasem owe igły poruszane
były elektrycznie, ale pewne umiejętności (np. skupiona uwaga,
aby nie przegapić oczka) pozostałe niezmienne. Po co dziś repasacja pończoch? Podarły się? No, to wyrzucamy i kupujemy
nowe.
Nie ma już dziś w Poznaniu wozaków, którzy jeszcze nie tak
dawno rozwozili węgiel. Nie ma węglarzy – umorusanych mężczyzn, którzy ów węgiel w koszach znosili do piwnic. . Piece
opalane węglem prawie zniknęły z naszych domów, zastąpione
ogrzewaniem, najczęściej, gazowym, ekologicznym. Więc po co
nam węglarze...
Przy ul. Ostrówek 10/11 w niewielkim pomieszczeniu w sieni
wjazdowej przez lata pracowała gorseciarka. Szyła biustonosze

Na Ostrówku swój lokal miał też szewc – zacny fachowiec, który przywracał butom drugą młodość. Nawet po pożarze, w którym mocno ucierpiał, jeszcze wrócił... Dziś, oczywiście, szewcy
nadal są potrzebni, ale zniknęły z map miast bezpośrednie usługi
szewskie, miejsca, w których można było skonsultować naprawę
z rzemieślnikiem. Teraz są miejsca w innych placówkach, gdzie
buty oddaje się do naprawy, i tam się odbiera (jak np. na Łaskarza
w sklepie ,,1001 Drobiazgów). Kto mi but naprawił, nie wiem!
Wielu fachowców zniknęło, bo weszły nowe technologie,
produkcja masowa, a i półki zapełniły się dobrem wszelakim.
Pojawił się jednak w Poznaniu pomysł, aby na niewielkich
uliczkach dać rzemieślnikom lokale z bardzo niskim czynszem, pomóc w szkoleniu, potem dać wsparcie prawne i księgowe, aby uruchomić te usługi, na które jest jeszcze zapotrzebowanie, ale my, potencjalni klienci, nie wiemy gdzie takich
fachowców poszukać. Pomysł godny uwagi. Tyle tylko, że nie
wiadomo cz zostanie zrealizowany! Ewa Kłodzińska
*W następnym numerze MY – fachowcy-rzemieślnicy bardzo
obecnie poszukiwani, ,,na topie”.

Az trudno uwierzyć, że tak duży budynek deweloperski powstający przy ul. Suchej mieści się na niepozornej działce.

Docelową wysokość osiagnął już drugi blok mieszkalny budowany na Osiedlu Kwadrans przy ul. Wiejskiej.
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Tajniki współczesnego fryzjerstwa
włosom na pomoc
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Współczesne fryzjerstwo nie jest inwazyjne, a wręcz przeciwnie – nie tylko upiększa, ale i leczy zniszczone włosy. Niegdyś blond-fryzura była efektem utlenieniu włosów (mówiło
się ,,tleniona blondynka”), co groziło czasem nieodwracalnym
ich uszkodzeniem. No, cóż – nie było odpowiednich środków
zabezpieczających włosy przed chemią. Dziś do dyspozycji są
farby bez amoniaku, z dodatkiem XRESCUE, który to środek
pozwala nawet na tak agresywne zabiegi fryzjerskie jak dekoloryzacja (z ciemnowłosej – blondynka), ten środek pozwala
na ekstremalną koloryzację, bezpieczne rozjaśnianie, pozostawiając włosy w doskonałej kondycji.
Niegdyś jedyną formą kolorystycznego ,,szaleństwa” były tzw.
płukanki, nadające włosom odcień fioletu, różu. Dziś fryzjerki
mają do dyspozycji całą paletę farb czy koloryzujących pianek.
Kiedyś korzystano z domowych sposobów, aby regenerować
włosy, stosując rozmaite ziołowe płukanki: z rumiankiem, pokrzywą, szałwią. Dziś na bazie ziół z dodatkiem leczniczej chemii
powstają fryzjerskie kremy, używa się masek, olejków itd., aby
przywrócić włosom dobrą kondycję, blask, delikatność.
To wszystko jest istotne teraz, gdy zaczynamy odczuwać
niszczycielskie skutki działania czynników atmosferycznych:
słonej morskiej włosy, intensywnego słońca. Już nie trzeba

domowych sposobów, aby
ratować włosy. Trzeba je po
prostu poddać fryzjerskiej
diagnozie i środkom przywracającym włosom zdrowie. W zależności od kondycji włosów stosuje się nawilżające maski do włosów,
bo one... wołają o pomoc!
Trzeba więc je głęboko nawilżyć (zwykłe odżywki,
które stosujemy w domu,
są za słabe) od wewnątrz i
zewnątrz. W sukurs przychodzą olejki arganowe,
wcierane we włosy a i specjalna sauna do włosów,
które daje szybsze i głębsze
nawilżenie.
Niestety, wszelkie lecznicze zabiegi ratujące czy
poprawiające kondycje włosów, nie są jednorazowe. Trzeba czasu, cierpliwości i... dobrej fryzjerki, aby przywrócić włosom ich
blask i zdrowie!
Ewa Kłodzińska
Konsultacje: Małgorzata Zacharias i Karina Kliszkowiak
z salonu SAPHONA przy ul. Łaskarza na Komandorii.

Ten skrzywiony, stary, niepotrzebny słup na chodniku uł. Warszawskiej w pobliżu ul. św. Michała w takim stanie stoi tu już
kilka lat. Może dla drogowców jest cennym zabytkiem?

Takich zdewastowanych znaków drogowych, stanowiących zagrożenie dla pieszych i pojazdów, mozna na naszych osiedlach
spotkać więcej, ale ZDM tego nie widzi.

Zasady dobrego wychowania

Innym zwierzakiem, które przywołujemy, chcąc określić np.
brak delikatności, grubiaństwo czy zwykłą niezręczność w mowie lub czynie, jest słoń. Mówimy czasem, że ktoś zachował się
jak słoń w składzie/sklepie z porcelaną.
Z zasadami dobrego wychowania związane są też inne określenia. Mówi się, ze komuś słoma z butów wystaje. Używamy
tego związku frazeologicznego, chcąc powiedzieć dobitnie, że
czyjeś elegancja, maniery, czasem super strój to tylko pozory a
w rzeczywistości mamy do czynienia z osobą bardzo pospolitą,
która tylko powierzchownie zna zasady dobrego zachowania. Ot,
choćby ta paniusia, która, owszem, pije kawę tylko (jak podkreśla) w dobrej porcelanie, tyle tylko, że mały palec ,,elegancko”
odchyla, trzymając filiżankę. Tego się się nie robi, to zła maniera.
Wielu z nas ma problem z małą serwetką przy nakryciu - ,,elegancki” jegomość zamiast położyć ją na kolanach, upycha gdzieś
za kołnierzyk koszuli, aby rosołem się nie pochlapać!
No, i wyszło szydło z worka – pozorna elegancja... (E.K.)

filip, słoń i inne

Język polski ma wiele przenośni i związków frazeologicznych
dla określenia czyjegoś niewłaściwego zachowania. Ot, choćby
ów filip, który z konopi wyskoczył. Przede wszystkim nie chodzi o żadnego Filipa a o... zająca. To słowo z gwary białoruskiej,
które ,,zaaklimatyzowało” się w naszym języku. Konopie są wysokimi roślinami, w których owe zające-filipy się chowają. A że
zwierzątko zachowuje się czasem nerwowo, więc ni stąd ni zowąd
z owych konopi wyskakuje, stając się zresztą łatwym celem dla
myśliwych. My, czasem też popełniamy taki błąd, ,,wyskakując”
ni stąd ni zowąd z np. niewłaściwym żartem, odezwaniem się nie
w porę, niestosownym do okoliczności i towarzystwa zachowaniem itp. co świadczy np. o złym rozeznaniu sytuacji.

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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List z Kamienia Pomorskiego

po odwiedzinach

co powinniśmy

wiedzieć o kawie (2)

Podane na etykiecie informacje o kraju pochodzenia ziarna, rejonie, producencie i nazwie jego plantacji – to powód do
dumy. Palarnia sprowadzając surowe ziarna łatwo może prześledzić źródło pochodzenia i jeśli ma się czym pochwalić – to
o tym napisze. Zasady typu Fair Trade ograniczają liczbę pośredników i oferują tzw. ceny minimalne, Direct Trade – gdy
kupujący surowe ziarna (przed wypaleniem) zna plantatora
(spółdzielnię) i utrzymuje z nim stały kontakt i gdy obu stronom zależy na przejrzystości metod działania, by uzyskać jak
najlepszy efekt.
Plantator za swoją pracę (często na długo przed uzyskaniem
zbioru) ma sprawiedliwą zapłatę i zabiega o surowiec również
bez szkody dla środowiska (pod plantacje tanio pozyskiwanej robusty w Wietnamie wycinane są np. lasy). By zrozumieć
jak ważna jest świadomość i wkład pracy plantatora wystarczy
uzmysłowić sobie, że z 500 drzewek z małej, kawowej plantacji
zaledwie 2 -3 worki kawy warte są dalszej obróbki. Im lepsza zapłata i większa ilość ludzi zbierających i selekcjonujących kawę,
tym lepszy rezultat.
Wysokość położenia upraw (chwalą się nią na opakowaniach)
to nie tylko chwyt marketingowy. Faktem jest, że drzewa kawowca rosnące wysoko oznaczają mniejszą ingerencję człowieka, natomiast korzystne dla smaku i aromatu kawy środowisko fotosyntezy w koronach drzew sprawia, że ziarna dojrzewają wolniej,

nabierają optymalnej twardości. Mamy tego przykład podczas
mielenia i oporu, jaki czuć szczególnie przy mieleniu ręcznym.
(PS: nie ma lepszego dźwięku ponad szum młynka chroboczącego w kawiarni).
Mało osób również wie, że ziarnom przyporządkowane są klasy jakości zarówno dla ich rozmiaru jak i przede wszystkim ilości
defektów zawartych w próbie. Tak wiele aspektów trzeba poznać,
by finalnie przysiąść nad przysłowiową „małą czarną”. Tak wiele
aspektów - świadomy konsumencie - byś zapłacił właściwą cenę.
PS: Konsumencie uważnie śledzący opisy na etykietach! W
przypadku kawy umieszczanie poetyckich elaboratów stanowczo
mija się z celem. Tutaj nie ma zastosowania zasada – im więcej
tekstu, tym lepsza palarnia, kawa etc.
Przedstawiłam najważniejsze aspekty, reszta zależy od Waszych kubków smakowych i przyzwyczajeń. We wszystkim liczy
się umiar. Nie każda kawa będzie smakowała z cukrem i z mlekiem. Nie musimy ją pić tak jak nam każe barista. Gdy jest profesjonalistą uprzedzi nas o tym, co ma w młynku, mając właśnie
na uwadze nasze przyzwyczajenia… Dobry barista złapie w mig
o co chodzi, zasugeruje, zaproponuje zmianę i jeśli trafi w gust
zapamiętamy kawę na długo i wrócimy po więcej. Bo dobra kawa
naprawdę uzależnia!
Marta Skalińska-Hanarz
Właścicielka kawiarni, sklepu z kawą Sztukafeteria,
ul. Gołębia 3. Zdjęcia: własność Sztukafeterii.

Czasopismo mieszkańców „MY” od 16 lat uczestniczy
w codziennym życiu osiedlowych społeczności
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barwy mojej kolekcji

Od wielu lat fascynuje mnie temat herbu Poznania. Jego historii, tradycji, formy, kolorystyki oraz znaczenie poszczególnych jego elementów składowych. Zbieram wszelkie informacje o miejscach i przedmiotach, na których
jest umieszczony. Posiadam pokaźną realną
kolekcję takich przedmiotów oraz wirtualną
(można ją zobaczyć na stronie internetowej
Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania >
Klub Posnaniana > Posnaniana Marka Kna- Marek Knasiecki
sieckiego).
Ostatnio zwróciły moją uwagę witraże z przedstawieniami herbu
naszego miasta. Okazuje się, że jest ich kilka w przestrzeni naszego grodu. Koloryt ich jest tytułem niniejszej publikacji. Opiszę je w kolejności
pozwalającej na zobaczenie wszystkich podczas spaceru po Poznaniu,
najlepiej w słoneczny dzień, wówczas odczucia estetyczne są niepowtarzalne. Podobny spacer polecam szlakiem herbu Poznania na budynkach w naszym mieście (wg trasy zamieszczonej w kalendarzu z 2014 r.,
patrz strona TMMP).
Ale do rzeczy. Rozpoczynamy
spacer od Ostrowa Tumskiego,
gdzie w Katedrze, w północnej
lunecie (tj. we wieżyczce przy
zakrystii) wysoko umieszczono
witraż z herbem Poznania, zaraz
pod godłem Polski (fot. z prawej).
Autorami i wykonawcami witraży w Katedrze byli Wacław Taranczewski, Stanisław Powalisz i Maria Powalisz – Bardońska, a powstały
po II Wojnie Światowej.
Następny przystanek naszego spaceru to Stary Rynek. Tutaj w Wadze Miejskiej, odrestaurowanej wg starych dokumentów po II Wojnie
Światowej, nad drzwiami wejściowymi (od strony północnej) umieszczono kolejny witraż fot. z
prawej). Bardzo zachęcam
obejrzeć go od wewnątrz.
Niestety mimo wielu moich starań nie udało mi się
znaleźć nazwiska projektanta i wykonawcy tego
dzieła. Może ktoś z czytelników wie coś na ten
temat?
Ze Starego Rynku już niedaleko do kościoła Bożego Ciała przy ul.
Strzeleckiej 40.Tutaj niech nikt się nie zniechęci. Witraż, gdzie umieszczony jest w jego górnej prawej stronie częściowy herb Poznania, z zewnątrz nie budzi zachwytu.
Zapraszam jednak do wnętrza kościoła. Dopiero wówczas dzięki słońcu, o którym wspomniałem wcześniej, zobaczycie Państwo całe piękno
i barwy tego witraża.

Odnawiana i ocieplana elewacja bloku przy ul. Warszawskiej
27-33A na Komandorii jest już oszpecona przez wandali .
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Również tutaj wszystkie
prace pochodzą z pracowni pana Stanisława Powalisza, który był ich pomysłodawcą, projektantem
i wykonawcą, a powstały
w latach 1950-1952 (fot. z
prawej).
Ostatnim
etapem
naszego spaceru jest
rektorat
Politechniki
Poznańskiej na Wildzie
przy Pl. Marii Skłodowskiej - Curie nr 5. Tutaj w
środkowym oknie nad wejściem znajduje się witraż z herbem Poznania
autorstwa pana Andrzeja Kruszony, znanego witrażysty mającego swoją
pracownię w Szamotułach. Autor jest równocześnie wykonawcą i darczyńcą witraża wykonanego w 1980 r.

Pisząc o istniejących witrażach z herbem Poznania muszę Państwu wspomnieć o jeszcze jednym autorstwa wybitnego poznańskiego witrażysty pana Stanisława Powalisza z pracowni ze
Śródki i darowanego kościołowi Św. Rocha w 1939
r. (fot. z prawej). Niestety wichry ostatniej wojny
światowej przyczyniły się do jego zniszczenia, co
potwierdziła córka pana Stanisława pani Maria
Powalisz – Bardońska, także wybitna witrażystka.
Pozostała jednak po tym witrażu pamięć w postaci
zachowanego zdjęcia
Przygotowując materiał do naszego spaceru
miałem wielką przyjemność rozmowy z ludźmi,
którzy przyczynili się do powstania tych pięknych
prac. Rozmawiałem z panią Marią Powalisz – Bardońską oraz z panem Andrzejem Kruszoną.
Kończąc mam nadzieję, że w niedługim czasie,
za zgodą autora, będę mógł opowiedzieć Państwu
o historii powstania witraża z rektoratu Politechniki Poznańskiej bo uważam, że historia jest tego
warta. Do następnego spotkania.
Marek Knasiecki

Chodnik i zieleń powstałe kilka lat temu na ul. Konarskiego
staraniem Wspólnoty Mieszkaniowej w znakomitym stanie.

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

18

z kroniki szkolnej sp 55

Nasi absolwenci

pamiętamy, pamiętajcie!

Rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Dla naszych absolwentów będzie to rok pełen nowych wyzwań i doświadczeń. Wierzymy, że jako gimnazjaliści odniosą wiele sukcesów i będą
chlubą swoich nowych szkół, bo jeszcze nie tak dawno byli
wspaniałymi uczniami SP 55.
Nasi wychowankowie dali nam powody do dumy nie tylko dzięki swojemu zachowaniu, ale i podejściu do nauki. Na sprawdzianie przeprowadzonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
uzyskali oni bardzo wysokie wyniki. Zarówno z części ogólnej,
czyli z języka polskiego i matematyki, jak i z języka angielskiego
osiągnęli poziom wyższy niż średnie wyniki kraju, okręgu, województwa i miasta Poznań. Wynik naszej szkoły wyniósł 73,06%
z części polonistyczno-matematycznej i 80,91% z języka angielskiego. Wielu szóstoklasistów za swoją ciężką pracę otrzymało
świadectwo z czerwonym paskiem, wśród nich znalazły się dwie
finalistki Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego – Marysia
Nowak i Marysia Graczyk.

Nasi absolwenci nie tylko świetnie się uczyli, ale potrafili równie świetnie i zgodnie się bawić, czego wyrazem był niezapomniany Bal Szóstoklasistów. Uczniowie zżyli się ze sobą, a my
z nimi. Dawali się lubić i z pewnością będziemy za nimi tęsknić.
Liczymy na to, że czasami wpadną nas odwiedzić i powiedzą, co
u nich słychać. Wychowawczynie Emilia Berus Anna Mikos

wyróżnienie julianny

Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie plastycznofilmowo-radiowym „Jestem chrześcijaninem Moja parafia”, zorganizowanym przez Szkolne Koło Caritas działające przy Zespole Szkół nr 9 w Poznaniu przy ul. Hezjoda 15. Napłynęło ponad
350 prac z całej archidiecezji poznańskiej. Cieszymy się, że praca
plastyczna Julianny Niestrój z klasy 1a zdobyła wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy! (ZPM)

korupcja na kaponierze

Prokuratura Regionalna w Poznaniu wszczęła postępowanie - po zawiadomieniu skierowanym przez NIK - w sprawie o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa przy przebudowie Kaponiery. Były nieprawidłowości w przygotowaniu inwestycji przez
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Mogły skutkować stratą dla
miasta w kwocie nawet 11 mln zł. W ocenie NIK chaos organizacyjny, brak kompletnej dokumentacji projektowej, nieskuteczny nadzór oraz niewłaściwe przygotowanie jednostek miejskich
przyczyniły się do opóźnień oraz do niekontrolowanego wzrostu
planowanych kosztów przebudowy Ronda Kaponiera, najważniejszego węzła komunikacyjnego Poznania

Zarząd Dróg Miejskich nierzetelnie przeprowadził postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej
tej inwestycji. Spowodowało to, że w oparciu o niekompletną i
formalnie nieodebraną dokumentację projektową przedstawiono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykaz prac,
które miały zostać wykonane w ramach przebudowy Kaponiery.
Późniejsze zlecenie przebudowy Mostu Uniwersyteckiego oraz
przebudowy węzła rozjazdowego na Moście Teatralnym, w trakcie realizacji inwestycji, nastąpiło „z wolnej ręki”, choć było to
bezprawne.
Koszty przebudowy Kaponiery z pierwotnie planowanej kwoty
150 mln zł wzrosły do 359 mln zł. . Pierwotny termin zakończenia inwestycji, przewidziany na koniec listopada 2013 roku, był
kilkakrotnie przesuwany.
W ocenie NIK Urząd Miasta Poznania nie sprawował skutecznego nadzoru nad przebiegiem inwestycji. Dokumenty, którymi
dysponowali urzędnicy nie odzwierciedlały obrazu rzeczowego i
finansowego zaawansowania robót. Brakowało w nich informacji o istotnych problemach pojawiających się w toku inwestycji, z
których większość miała wpływ na wzrost wydatków Miasta.
W Urzędzie Miasta Poznania panował chaos, nie pozwalający
kontrolować wydatków na inwestycję. Dopiero w 2015 r. prezydent Poznania zdecydował o usprawnieniu współpracy miejskich
jednostek, w tym raportowania o stanie inwestycji.
Funkcję inwestora zastępczego przy przebudowie Ronda Kaponiera pełniła Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie. Spółka
nie zapewniła przekazania wykonawcy kompletnej dokumentacji, co doprowadziło do wielkiego wzrostu kosztów i opóźnień.

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

19

Negocjacje poznańskiej Kurii z Magistratem

będzie wielki przełom?

Poznańscy urzędnicy kończą prowadzone od roku z
Kurią Metropolitalną skomplikowane i obejmujące kilkadziesiąt przypadków negocjacje dotyczące nieruchomości. Prezydentowi Poznania zależy na poszanowaniu
interesów każdej ze stron - informuje Hanna Surma,
rzecznik prasowy Urzędu Miasta. Przedmiotem trwających negocjacji są propozycje przedstawione przez Miasto.

Ze względu na poziom komplikacji i fakt, że przez wiele lat
poprzednie władze Miasta nie wyjaśniały spornych kwestii z
Kościołem Katolickim, negocjacje są prowadzone etapami. Ich
atmosfera - co ważne - jest dobra. Zapowiedziano, że wynik zostanie przekazany do wiadomości mieszkańców na przełomie
sierpnia i września br. Preferowaną formą regulacji są umowy
zamiany. Miasto uzyskuje tytuł prawny do nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne, a strona kościelna nabywa głównie tereny przeznaczone na cele sakralne.
Zawarcie umowy zamiany nie jest jednak możliwe w każdym
przypadku. Takim przykładem są grunty wykorzystywane przez
Kolejkę "Maltanka". Stanowią one stosunkowo niewielki fragment nieruchomości położonych w rejonie ulic Wiankowej, Termalnej, Wileńskiej i Komandoria, o łącznej powierzchni 5.600 m
kw. Zgodnie z wyrażoną wolą, Miasto nabyło te tereny - przeznaczone na zieleń i rekreację - od Parafii Św. Jana Jerozolimskiego
za Murami. Dzięki temu MPK płaci parafii za dzierżawę czynsz
mniejszy od ustalonego w umowie zawartej 8 lat temu. Zgodnie z
prawem, informacja o tej transakcji została opublikowana w BIP
Urzędu Miasta Poznania.
To nie koniec regulacji terenów nad Maltą, w tym także gruntów, na których funkcjonuje "Maltanka". W planach są dalsze
umowy, ale - ze względu na trwające rozmowy - za wcześnie, by
podawać ich szczegóły. Umowy zawarte do tej pory to elementy

Czytajmy!

historie bliskie i dalekie

Czytałam debiutancką powieść Manuli Kalickiej ,,Tata, one
i ja”. Nastolatka opisuje perypetie opiekowania się osamotnionym (bo żona/matka... zakochała się i odjechała w daleką siną
dal, zostawiając rodzinę) i nieco zagubionym ojcem – muzykiem
rockowym, nie stroniącym od alkoholu, narkotyków i różnych
panienek (to tytułowe ,,one”). Pod opieką ma jeszcze młodszą
siostrę. To po prostu rodzina patologiczna (dziewczynki tygodniami są same, czasem muszą ,,reanimować” tatusia)). Kalicka
z pewnie wrodzonym poczuciem pisarskiego humoru sprawę ujmuje inaczej i stąd dużo zabawy z happy endem.
Akcja najnowszej książki Kalickiej ,,Dziewczyna z kabaretu”
toczy się w pierwszych miesiącach wojny – m.in. w Warszawie
i Krakowie. Z podziwem czytałam autorskie zabiegi pokazania
grozy tego czasu w połączeniu z wątkami sensacyjnymi. Kalicka
umiejętnie kreśli portrety psychologiczne, wplata autentyczne
wydarzenia i postaci. A wszystko okrasza wyważonym humorem.
Autorka w posłowiu pisze, że ponad rok poświęciła na czytanie
rozmaitych pamiętników, wspomnień itp., aby uwiarygodnić tło
powieściowych zdarzeń. Co się jej udało znakomicie!
O królowej Elżbiecie I i jej domniemanym kochanku Robercie Dudley'u napisano dziesiątki książek, nakręcono liczne filmy.
Zupełnie przypadkowo w krótkim czasie mogłam porównać powieść historyczną: ,,Rywalka królowej” Ericson Carolly i pozycję popularno-naukową ,,Elżbieta I i Robert Dudley. Prawdziwą historię Królowej Dziewicy i mężczyzny, którego kochała”

całości - nie można analizować ich jednostkowo. Docelowa regulacja nastąpi w formie zamian. Miasto przejmie nieruchomości
przeznaczone na cele publiczne, w tym układy drogowe, tzw. zieleń publiczną urządzoną, itd.
Przykładem takiej przestrzeni jest dziedziniec Kolegiaty Poznańskiej, który prawdopodobnie w przyszłym roku będzie
służył mieszkańcom. Z kolei strona kościelna uzyska nieruchomości pod funkcje sakralne, w tym zlokalizowane na Ostrowie
Tumskim. W lipcu 2015 roku prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak przedstawił opinii publicznej raport definiujący rozbieżności majątkowe miedzy Miastem Poznań a podmiotami związanymi Kościołem Katolickim, poznańską Kurią Metropolitalną.
Podstawowym założeniem tego działania była dbałość o interes
publiczny, czyli mieszkańców.
Hanna Surma
Rzecznik prasowy prezydenta Poznania i Urzędu Miasta

Trudno sobie wyobrazić, aby negocjacje Kurii z Urzędem Miasta nie objęły również terenu Osiedla Maltańskiego. Wielkie
problemy tutejszych mieszkańców trzeba w końcu rozwiązać.
Sarah Gristwood. Obu książkom warto poświęcić czas, bo napisane interesująco. Ta druga wzbogacona reprodukcjami portretów głównych bohaterów.
A jeśli już o historii mowa to dorzucę jeszcze ,,Żelazne damy.
Kobiety, które zbudowały Polskę” Kamila Janickiego, który
jako historyk (po UJ) i dziennikarz specjalizuje się w wyszukiwaniu a potem łączeniu w opowieść ciekawostek historycznych.
Można pozazdrościć erudycji skoro informacje autor czerpał z
średniowiecznych kronik, np. czeskich i niemieckich. Czy można
mu zaufać, bo odważnie podważa nawet profesorskie autorytety
naukowe! ,,Żelazne damy” przeczytałam akurat w czasie obchodów 1050-lecia chrztu Polski. Janicki historię owego wydarzenia
odbrązawia, zrzuca niekiedy z piedestału (ma na to argumenty),
ale i asekuruje się, zaznaczając (kiedy trzeba), że ,,tak mogło być”.
Dla mnie ,,Żelazne damy” są ciekawym i odważnym głosem w
dyskusji co i jak wydarzyło się 1050 lat temu.
Trochę oddechu dały mi powieści kryminalne Nory Roberts,
których akcja toczy się w... 2058 roku. Trzeba tylko przyzwyczaić
się do ,,przyszłościowych” gadżetów (a są i androidy, i auta-samoloty i wiele, wiele innych pomysłów). Jak się okazuje niezmienne
pozostają miłość i nienawiść. A trup jest trupem!
,,Mama Alama” Christiny Wallner nieco mnie rozczarowała.
Zamiast spodziewanej historii o perypetiach lekarza w Tanzanii,
jest autobiografia prawniczki i lekarki z Wiednia, która, po latach
zmagań z własnym zdrowiem i sprawami osobistymi, realizuje
(jako 60-latka) swoją idee fixe – program pomocowy dla tanzańskich plemion Meru i Masajów (budowanie placówek medycznych, szkół, jadłodajni itp), zwłaszcza dla kobiet (np. warsztaty,
dające pracę, zarobek i uniezależnienie od mężczyzn).
Wszystkie książki dostępne są w bibliotece przy ul. Tomickiego.
Ewa Kłodzińska
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XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Złaz Seniorów ZHP

na lubelskiej ziemi

„Ledwie skowronki, srebrzyste dzwonki w lazurach nieba rozpoczęły gwar…”, a już rozśpiewany autokar pełen harcerskich seniorów wyruszył w daleką trasę do Lublina na odbywający się tam w
dniach 18-21 sierpnia 2016r XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Złaz
Seniorów ZHP. Przybyło około 350 druhen i druhów z 66 Kręgów
Seniorów, przyjechali też jak co roku harcerze z Zaolzia, Niemiec,
Anglii i USA.
Po obiadokolacji, w holu Politechniki Lubelskiej, w akademikach której mieszkaliśmy, była multimedialna prezentacja ubiegłorocznego Złazu Seniorów, który odbywał się w Poznaniu. Jeszcze
raz przeżywaliśmy te piękne chwile i gratulacje za jego świetnie
zorganizowanie.
Drugi dzień, piątek 18 sierpnia. Zwiedzanie Lublina rozpoczęło się
po apelu na dziedzińcu Zamku Lubelskiego. Komendantka Złazu hm.
Jadwiga Kowalska otrzymała za pośrednictwem Kierownika Wydziału Seniorów GK od komendanta poznańskiego Złazu – hm. Pawła Napieralskiego buławę złazową.
Zamek Lubelski mieści obecnie Muzeum Lubelskie. Kaplica zamkowa jest jednym z najcenniejszych i najciekawszych zabytków sztuki
średniowiecznej w Polsce i w Europie, była świadkiem m. in. Unii Lubelskiej w 1569 r. Udaliśmy się następnie na lubelską starówkę bardzo
różniącą się od poznańskiej – urzekła nas swoim urokiem.
Wieczorem w obecności Przewodniczącego ZHP hm. Dariusza Supeł odbyło się harcerskie ognisko, na którym przebrani harcerze zain-

piknik w lubochni

Z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej Krąg Starszyzny Harcerskiej
OWAR od lat uczestniczy w sierpniu w pikniku harcerskim w Lubochni koło Gniezna. Piknik organizuje Krąg Seniorów BEZIMIENNI w
Gnieźnie w posiadłości komendanta Kręgu hm. Aleksandra Sekulskiego. Przybyłe 13 sierpnia Kręgi witał organizator z żoną phm. Zdzisławą Sekulską. Oprócz przedstawicieli Kręgów z Inowrocławia, Mogilna,
Trzemeszna, Wągrowca, Czerwonaka, Słupcy, Gniezna oraz z Poznania
(OWAR, WIARUSY, DZIEWIĄTACY) - na uroczystość przybyli szczególni goście: hm. Inga Rusin-Siwiak - członkini Europejskiego Komitetu Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek WAGGGS (druhna
jest drugą Polką - po Oldze Małkowskiej
- która dostąpiła tego zaszczytu), hm. Paweł Napieralski- przewodniczący Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów, hm. Kazimiera Rosińska
– rzecznik prasowy Wydziału Seniorów
Głównej Kwatery ZHP, hm. Gabriela Jaskulska – członkini Rady Naczelnej ZHP
i hm. Maciej Siwiak – komendant Hufca
ZHP Gniezno.
Dyplom uznania jako podziękowanie
za uroczystość wręczył druhowi Sekulskiemu druh Stanisław Gromadziński z
Kręgu WIARUSY z Poznania, który po

scenizowali pouczającą legendę o niesprawiedliwych sędziach Trybunału Koronnego z 1638 roku.
Sobota. Seniorzy z Kręgów „OWAR” i „10 PDH” wybrali wycieczkę na dość odległe Roztocze. Było pięknie! Podjechaliśmy również
do kapliczki "Na Wodzie"- miejsca kultu i pielgrzymek z całej Polski,
zwanej również „Kaplicą Objawień”. Ruszyliśmy następnie do Zwierzyńca – serca Roztocza. Tutaj żona III ordynata Jana "Sobiepana" Zamoyskiego, później żona Jana III Sobieskiego - Marysieńka, nakazała
w Zwierzyńcu stworzyć staw, z wyspą i altaną (teatrem) na wodzie.
Wieczorem wystąpił dla nas serdecznie przyjęty zespół „Wołosatki”, który obchodził już 40-lecie istnienia. Największym przebojem
jak zwykle był znany prawie wszystkim obecnym „Bieszczadzki trakt”
ze słowami „Choć lata młode szybko płyną wiemy, że nie starzejemy
się…” Wszyscy śpiewali i klaskali, a wraz z nami przybyły akurat na
koncert członek Głównej Kwatery ZHP Naczelny Kapelan ZHP – hm.
Wojciech Jurkowski.
Niedziela 21 sierpnia. Mogliśmy dłużej pospać, bo śniadanie dopiero
o godz. 8.00 (w poprzednie dni o 6.30) i po spakowaniu się podjechaliśmy do kościoła p.w. matki Bożej Różańcowej – sanktuarium Matki
Bożej Latyczowskiej na mszę św. koncelebrowaną. Po mszy św. pożegnalny apel, wręczanie gospodarzom podziękowań i upominków i po
pożegnalnym kręgu oraz szybkim obiedzie wyruszyliśmy do domów.
Bardzo dziękujemy sztabowi Złazu z Komendantką hm. Jadwigą Kowalską na czele, naszym kochanym drużynowym, młodym harcerzom
za włożony trud w organizację Złazu. Możemy jeszcze tylko zaśpiewać
„Ach Roztocze, jakie cudne, gdzie jest taki drugi kraj…”
Phm. Walenty Kupczyk, dh Elżbieta Żymałkowska-Lik

raz pierwszy uczestniczył w takim spotkaniu. W części historycznej Komendant Hufca Gniezno hm. Maciej Siwiak wygłosił gawędę o generale
Józefie Hallerze. Gawędę uzupełnił druh Stanisław Gromadziński przypominając związki generała Hallera z ZHP (od 3 lipca 1920r do 4 lutego
1923r był przewodniczącym ZHP) oraz zwrócił uwagę, że nasze spotkanie odbywa się 13 sierpnia – w 143 rocznicę urodzin generała.
O śpiewy przy muzyce zadbali druhowie Halina Mróz – KSH OWAR
(mandolina) i Jan Mróz – KSH WIARUSY (gitara). Jak zwykle gospodarze zapewnili wspaniały poczęstunek – żurek w chlebie, golonkę z
chrzanem i kapustą, kawę, herbatę, pyszne ciasta, słodycze i owoce. Harcerski piknik zakończono kręgiem pożegnalnym.
Hm. Urszula Kocikowska – KSH OWAR
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Od poruszających się na wózkach inwalidzkich mieszkańców
DPS przy ul. Konarskiego otrzymaliśmy sygnał o nowych niebezpiecznych przeszkodach i barierach architektonicznych. Należą do nich pokruszone płytki chodnikowe uniemożliwiające
normalną jazdę. W innych miejscach są to szczeliny, w których
więzną koła wózków. - Choć krawężniki są obniżone, to właśnie
przy nich powstały wyrwy, grożące ,,wywrotką” - skarży sie jeden z mieszkańców Jedna z takich szczelin jest przy przejściu dla
pieszych na ul. Warszawskiej/Michała, ale nie brak ich w innych
miejscach.

Pracownicy firmy ALKOM zabiorą pojemniki z obrębu posesji.
ale często nie chce się im postawić je tam z powrotem. Nie zdażało się to, gdy mieszkaniec miał umowę z firmą, a nie z GOAP

H O R O S K O P na wrzesień

BARAN - Warto bliżej przyjrzeć się osobie, z którą masz zamiar związać bliższe niż dotychczasowe kontakty. Napoleon Bonaparte zwykł mawiać, że „osobom, które nie znają się przynajmniej sześć miesięcy, nie
powinno się pozwalać na zbliżenie”. W pracy niespodzianka miła. Taka
okazja może się nie powtórzyć, przeto skwapliwie skorzystaj.
BYK - Uważasz niezbyt słusznie, że nie masz szczęścia w życiu, ponieważ nie możesz zrealizować blisko- i dalekosiężnych planów. Tymczasem nadchodzi pomyślność wielka i wspaniała, przygotuj się więc na
wyrazy uznania w domu, jak i przede wszystkim w środowisku zawodowym. Sławomir Wróblewski głosi: „Okazje zwykle czekają przy drodze
konieczności”.
BLIŹNIĘTA - Trudno stawać na gruncie zasad, gdy ziemia pali się
pod nogami. Masz takie okresy w życiu, że nie potrafisz poradzić sobie
z coraz liczniejszymi obowiązkami. Właśnie teraz przygniata Cię ich
ciężar. Przy pomocy przyjaciół wybrniesz jednakowoż z opresji obronną ręką. Trzeba tylko nie załatwiać kilku spraw naraz. W domu drobne
nieporozumienia. Wszak - „życie jest jak długa aleja, na końcu której
szeleszczą minione lata”.
RAK - Niejeden dzisiaj po to mąci wodę, żeby nie było widać dna.
Rzecz w tym, żeby starać się raczej nie obrażać ludzi, ani im szkodzić, a
potem nawet najpiękniej przepraszać. A masz do tego skłonności. Serce
w uśpieniu nie zdoła się obudzić, chyba, że nastąpi tak zwany cud. Skoro
już w osiemnastym wieku Georg Christoph Lichtenberg zauważył nader
słusznie, że „dla wielu ludzi cnota polega bardziej na żalu za grzechy, niż
na ich nie popełnianiu”, to cóż na to możesz poradzić.
LEW - Nie należy zapalać fajki w pokoju z dynamitem. Tobie zaś marzy się drobna potyczka, jeśli już nie długotrwała wojna z najbliższym
otoczeniem. Znajomi nie obrażą się, przyjaciele pochwalą, unikniesz
zgoła niepotrzebnych nieporozumień, wykładając kawę na ławę. Albowiem nawet „dla zdrowia najważniejsze jest mocne postanowienie, że
będziemy się dobrze na przekór wszystkiemu czuli”.
PANNA - Bieda polega na tym, że zbyt wielu robi swoje cudzym kosztem. Powstaje typowe błędne koło. Sam(a) wybierasz świadomie samotność nader dokuczliwą. Tymczasem warto by było spróbować rozwinąć
wreszcie niepotrzebnie skulone skrzydła. Karol Irzykowski: „Bodźce do
myślenia mogą być rozmaite; myślenie jednak, gdy się je już raz zacznie,

polega na tym, żeby wymyślić coś, czego jeszcze na tym świecie naprawdę nie było”.
WAGA - Zapinając wszystko na ostatni guzik nie zawadzi mieć ze
sobą agrafkę. Przez to właśnie, że nie jesteś dość zapobiegliwa(wy), zazdrościsz inny, że mają większe niż Ty pieniądze, prawie wszystko im się
w życiu udaje. Nie ma przeszkód, żeby prędzej czy później znaleźć się
w ich gronie. Wystarczy mrówcza praca i niespożyta chęć podniesienia
sobie i rodzinie stopy życiowej.
SKORPION - Tak to już jest, że jeden szyje drugiemu buty na swoją
miarę. Dotknie Cię to. Potem jednak będziesz mieć tak zwany święty
spokój. Śmiało możesz teraz Ty krytykować otoczenie, żeby się trochę
odegrać. W domu czeka Cię dużo skrzętnych zajęć. Wszak optymiści jak twierdzi aforystka - „na końcu zaczynają wszystko od początku”.
STRZELEC - W polityce, ale i w propagandzie, apetyt rośnie w miarę
bredzenia. Ta myśl przyświeca Ci nie od dziś i przyświecać Ci będzie
w przyszłości skutecznie, żeby nie złachmanić swojej mrówczej pracy.
Nie przejmiesz się chwilowymi niepowodzeniami pomny maksymy
Aleksandra Świętochowskiego: „Człowiek żywy musi błądzić, bo życie
błądzi”. Dobrze będzie.
KOZIOROŻEC - Niejedno piąte koło u wozu udaje z niemałym powodzeniem koło ratunkowe. Nie dasz się na nie nabrać. Jesteś ciągle sobą
mimo nieustannych wprost nacisków środowiska, żeby zdecydować się
na jakieś, zgoła dziwaczne, zmiany. Wspierasz się czechowowską maksymą: „Co to jest życie? To tak, jakby ktoś zapytał, co to jest marchew?
Marchew -to marchew nic więcej”.
WODNIK - Grzegorz Stańczyk: „Rzucasz cień i idziesz dalej”. Niestety, są to wszystko pozostawione przez Ciebie w życiu ślady. Piekielnie mało. Wypada wreszcie poważnie potraktować przemiłą do gruntu
osobę, która od dawna zabiega o Twoje względy. Spokojnie wysłuchasz
krytycznych uwag, przemyślisz zarzuty i uznasz za stosowne nauczyć
systematyczności. Wang Czung: „Nie zawsze można działać, ale każde
działanie można i trzeba dokładnie przemyśleć”.
RYBY - Czy to nie dziwne, że najmocniejsze plecy ma z reguły ktoś
bez kręgosłupa. Ciebie i to, w ogóle cokolwiek, przestało już dziwić.
Czas pomyśleć o odpoczynku ze wszech miar należnym. Odprężenie
psychiczne zwłaszcza jest Ci potrzebne teraz, jak powietrze, ogień i
woda po równo. Tymczasem „ludzie są zdumiewający - jak głosi aforystka - chcą, żeby się nimi ciągle interesować”. Trudno.

IMIENNIK WRZEŚNIOWY

EUGENIUSZ (6 września) jest nerwowy i sentymentalny, zaborczy i skryty. Idealizuje ukochaną a potem przeżywa okrutne
rozczarowanie, że to po prostu... kobieta. Jego zachowanie cechuje niezdecydowanie i nieśmiałość, w działaniu Eugeniusz jest
z pozoru powściągliwy, gdy tymczasem gromadzi siły, rozważa
możliwości. I potrafi zaskoczyć swoją energią. To mężczyzna
bardzo towarzyski, ale tylko wtedy gdy jest w dobrym nastroju
co... zdarza się rzadko!

TOMASZ (22 września) to bardzo pracowity mężczyzna, choć
pracuje zrywami. Myśli logicznie i tą logiką oplata ludzi (jak pyton - jego totem zwierzęcy), przedstawiając swoje racje. Posiada
praktyczną inteligencję, nie ufa abstrakcjom. Tomasz jest wierny, ufny, przywiązuje się bezgranicznie. To człowiek uczciwy i
sprawiedliwy. Tomasz nie lubi spotkań rodzinnych, przyjęć itp.
Sam jednak potrzebuje czasem publiczności, która będzie mu
biła brawo.
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RESTAURACJA

czynny też w sobot y

NAPRAWY SPRZĘTU

RTV, VIDEO
WSZYSTKIE TYPY

Ul. Otwocka 8, 61-051 Poznań
Tel. 61 870 80 49

SKLEP RTV-AGD

500 gotowych wzorów w ekspozycji
Granit już za 2000 zł!!!
Ławeczki i akcesoria nagrobkowe
Najwyższa jakość, indywid. projekty
Zakupy na raty

ul. Główna 41, 61-007 Poznań
Tel. 61 878 01 48, transport bezpłatny
Bardzo duża oferta

Punkty sprzedaży: ul. Mogileńska 42
Ul. Lechicka 60
Bogucin, ul. Gnieźnieńska 90
Tel. 61 879 49 86, 606 944 490
www.nagrobki-granitex.pl

pralki, lodówki, kuchenki,
telewizory itd.

KOŁOBRZEG
Atrakcyjne

1988

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

2016

niekrępujące
b. tanie pokoje
i apartamenty

w dzielnicy sanatoryjnej

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

tel.618792548 kom.507047067

www.kamieniarz.org.pl

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

Ul.Warszawska 93/95
(paw. handl. Chata Polska)
Czynne: pon.-pt. 10 - 17
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Ul. Jana Pawła II 26,
Politechnika, Dom Stud. 2
Czynne: pon.10-17, wt.śr.czw.13-17
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Bar kawowy
SZTUKAFETERIA

przy ul. Gołębiej 3
jest dowodem na to,
że w niewielkim lokalu
i bez tłumu klientów
można świetnie prowadzić
gastronomiczny biznes.
Niech to będzie zachętą do
podobnych działań
na peryferiach miasta.

apteka
Św. Kamila

KRUSZWICKA

ŃSKA

APTEKA

Adres:

↓

ŚW. KAMILA

TORUŃSKA

CZERNIEJEWSKA

SWARZĘDZKA

TRZEMESZE

ul. Toruńska 23
61-045 Poznań
tel. 61 879 26 99
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