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Zabytkowe filary po bramie wjazdowej na teren siedziby rodu 
Mycielskich w Kobylepolu chylą się ku upadkowi.  Miejski 
Konserwator Zabytków napisał pismo do ZDM o remont, a czasu na 
ratowanie jest coraz mniej, jak pokazuje obraz  w centrum zdjęcia. 

Wyremontowany cokół przy ul. Browarnej przed umieszczeniuem 
figury św. Jana Nepomucena po konserwacji.

Budowana kilkuhektarowa hala produkcyjna VW w Antoninku 
tworzy nowy rozdział tej wielkiej fabryki.

Ostatnim fragmentem dróg budowanych w Zielińcu za pieniądze 
VW (za likwidowaną Smołdzinowską) jest odcinek przy b. młynie.

Starania o budowę ulic Dobrochny, Świętochny i Władymira  
w Antoninku ma  trudną historię, ale obecnie widać dobry finał.

Trwają prace kolejnego etapu budowy parku w Antoninku. 
 To imponujące przedsięwzięcie zainicjowane prze Radę Osiedla..
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zlecają zamiast pracować wiceprezydent daje zarobić
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przywrócić kontrolę nad zkzl

o zielińcu, antoninku, antoninie i nowym młynie
Właśnie ukazała się książ-

ka Antoniego Kobzy „dzie-
je wsi wokół Swarzędza. 
Szkice i materiały do histo-
rii powiatu poznańskiego”. 
Przedstawia informacje histo-
ryczne wsi gminy Swarzędz 
oraz kilku innych miejscowo-
ści przylegających do obszaru 
swarzędzkiego. W przeszłości 
były to wsie bardziej związa-
ne ze Swarzędzem niż z Po-
znaniem. Zieliniec posiada  
w książce odrębny rozdział, 
natomiast pozostałe miej-
scowości, wymienione wyżej  
w tytule, są omówione w roz-
dziale Nowa Wieś.

Można znaleźć najdaw-
niejsze wzmianki o miej-
scowościach, opisy ważnych 
wydarzeń na ich terenie, 

właścicieli majątków ziemskich oraz imiona i nazwiska miesz-
kańców.  Niejeden może odnaleźć tu swoich przodków, a tak-
że związane z nimi interesujące wydarzenia. Książka z twardą 
oprawą liczy 630 stron i około 200 zdjęć. Została wydana nakła-
dem Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, zaś koszty opra-
cowania graficznego poniósł autor. Książkę za 45 zł można nabyć  
u autora (tel. kom. 781445647).                               Antoni Kobza

Antoni Kobza - absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, eme-
rytowany nauczyciel, regionalista, miłośnik Swarzędza i jego 
okolic. Uprawia pieszą  turystykę górską , ale także dużo cza-
su spędza w swoim ogrodzie. Obok historii regionalnej, w kręgu 
jego zainteresowań znajdują  się również: archeologia, astrono-
mia, geologia, numizmatyka i fantastyka naukowa. 

Legendarny przedwojenny prezydent Poznania Cyryl Rataj-
ski aż z odległego Lwowa sprowadził Władysława Czarneckie-
go, aby powierzyć mu stanowisko miejskiego architekta. Ten 
fachowiec, wybrany drogą konkursu w roku 1925, pełnił swo-
ją funkcję z wielkim powodzeniem do wybuchu wojny, pozo-
stawiając w naszym mieście wiele wspaniałych budowli, które 
osobiście zaprojektował.

 Ten wysoki urzędnik magistracki, można rzec nieformalny za-
stępca prezydenta, był bowiem przede wszystkim znakomitym 
fachowcem, który potrafił i chciał sam tworzyć kompletne architek-
toniczne wizje, które następnie budowano za publiczne pieniądze. 
Nie wiadomo, czy bardziej tu podziwiać pracowitość niezwykle 
przecież zajętego w magistracie urzędnika, czy jego odwagę i go-
towość przyjmowania odpowiedzialności za własne urbanistycz-
ne dzieła. 

Całkowitym przeciwieństwem tego przedwojennego wzorca 
jest postępowanie obecnych pracowników poznańskiej admi-
nistracji na wysokich stanowiskach. Szefowie wydziałów, zarzą-
dów, spółek i innych jednostek podległych prezydentowi Poznania 
jak diabeł święconej wody unikają bezpośredniego osobistego reali-
zowania swoich obowiązków. Wszystko jest przez nich zlecane tzw. 
zewnętrznym wykonawcom, co oczywiście dodatkowo dużo kosz-
tuje z miejskiej kasy. Przyczyna tej powszechnej niechęci urzędni-
ków do popisania się własną fachowością tkwi przede wszystkim  
w ich braku kompetencji. Nie może być inaczej, gdy zatrudnienia 
w magistracie mają różne źródła, a najmniej merytoryczne. 

Kwitnie więc w Poznaniu patologiczny proceder zlecania ze-
wnętrznym osobom wszelkich nadzorów, odbiorów, kontroli i tym 
podobnych czynności, które powinni wykonywać po prostu sami 
urzędnicy. Po co jednak mają to robić, jeśli przełożeni tego od nich 
nie wymagają, a wręcz zachęcają do korzystania ze zleceniobior-
ców. Wiceprezydent Maciej Wudarski mówił np., że ZDM i PIM 
muszą zatrudniać zewnętrznych wykonawców, bo „nie są z gumy”, 
czyli rzekomo mają nadmiar pracy. Była to odpowiedź, gdy pod-
czas zebrania mieszkańców Antoninka padły zarzuty, że wspo-
mniane miejskie jednostki nie tylko opóźniają drogowe inwestycje, 
ale i powiększają ich koszty. Jest dobra rada: specjalistę zlecenio-
biorcę należy zatrudnić na miejsce urzędnika, który zleca, a pa-
tologiczny proceder przestanie się opłacać.    Marcin dymczyk

Podczas swojej aktualnej wiceprezydentury w ostatnich 
dwóch latach Tomasz Lewandowski dał zarobić kilkaset tys. zł 
swojemu koledze. Firma Orbsay Solutions Bartłomieja Stro-
ińskiego obsługiwała spółki komunalne nadzorowane przez 
zastępcę prezydenta. 

Gdy to niedawno ujawniono, prezydent Jacek Jaśkowiak po-
prosił Lewandowskiego o wyjaśnienia, ale jednocześnie zazna-
czył, że „znajomości nie mogą wykluczać różnych podmiotów z 
funkcjonowania na rynku w danej branży”. Tłumaczył też, że po-
jawienie się informacji o nieprawidłowościach ma związek ze 
zbliżającymi się wyborami. Inaczej mówiąc zarzuty wymyślone  
i nie ma czym się poważnie zajmować.

Na specjalnej konferencji prasowej Tomasz Lewandowski, 
wsparty silnymi odwodami urzędników, odrzucił oczywiście 
wszystkie zarzuty. Zlecenia dla kolegi - zapewnił - odbyły się 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Nie spo-
dziewalismy się innych oświadczeń. Tymczasem sprawie dokład-
nie przygląda się Centralne Biuro Antykorupcyjne. 

Za takie praktyki dawania zarobić znajomym w demokratycz-
nych krajach urzędnik otrzymałby nieuchronnie dymisję, ale  
u nas przełożony nie widzi w tym nic nagannego.                  md

Część miejskich radnych chce, aby tak bardzo ważny dla ty-
sięcy mieszkańców Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych 
znów stał się budżetową jednostką miejską. W roku 2013 ZKZL 
został przekształcony w spółkę komunalną, uzyskując dzięki 
temu dużo więcej samodzielności, m.in. możliwość zaciągania 
kredytów bankowych. Zmiana statusu nastąpiła za prezydentu-
ry Ryszarda Grobelnego. Zabiegał o to ówczesny dyrektor ZKZL 
Jarosław Pucek, który został pierwszym prezesem utworzonej 
spółki. Miało być taniej, lepiej, miano sprawniej budować miesz-
kania komunalne. Tego jednak nie dokazał ani prezes Pucek, ani 
jego następcy za prezydentury obecnej.

- Miasto nie ma pełnej kontroli nad spółkami, dlatego ZKZL 
powinien wrócić do stanu sprzed 2013 roku, kiedy był zakładem 
budżetowym – apelują niektórzy radni i warto ich posłuchać, za-
nim nie będzie jeszcze gorzej.                                                       so



4

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

krzysztof bartosiak pokazał co potrafi dla mieszkańców !
Drodzy Wyborcy!
W październiku wybierzemy nową 

Radę Miasta, do której staram się wejść 
jako niezależny pozapartyjny kandydat 
społecznej Koalicji Prawo do Miasta. Pro-
szę Szanownych Mieszkańców o poparcie, 
abyśmy nie oddali swojego losu na kolejne 
4 lata w nieznane, niepewne ręce. Nama-
wiam Was do oddania głosu na kandyda-
ta, który na to zasługuje. Myślę, że jestem tą osobą, a świadczą o 
tym najlepiej moje dokonania na niwie społecznej.

Nazywam się Krzysztof Bartosiak, jestem przewodniczą-
cym Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole. Moim 
znanym i docenianym sukcesem jest też powołanie przed kil-
ku laty z grupą inicjatorów stowarzyszenia „Przystanek Fol-
warczna”, któremu przewodniczę. Wówczas to obudziła się we 
mnie ,,uśpiona” dusza społecznika. Działając wspólnie z miesz-
kańcami stałem się autorem jak dotąd pierwszej w dziejach mia-
sta skutecznej  uchwały obywatelskiej. Dzięki niej właśnie teraz, 
po kilku latach naszych starań, rozpoczyna się budowa ulicy Fol-
warcznej do pętli tramwajowej na Franowie. 

ne”. Ich rola jest ogromna, gdyż uczą i przypominają społeczeń-
stwu o naszej historii, również lokalnej. Organizujemy zawsze 
duże (jak na skalę osiedla) inscenizacje, w których udział biorą 
uczniowie pobliskich placówek oświatowych. 

Wspieramy również rozwój sportu. Mamy swój ,,Bieg za li-
sem” czy przy okazji festynów biegi sztafetowe uczniów. Dla 
szkół zakupiliśmy stroje piłkarskie. Wydajemy też kalendarz 
osiedlowy. Wydajemy gazetkę ,,Echo Osiedla”, której jestem Re-
daktorem Naczelnym. Bardzo cieszy mnie dobra współpraca z 
pobliskimi ośrodkami pomocowymi:,,Pogotowiem Społecznym” 

Krzysztof Bartosiak

Wiele uwagi i działań poświęcam integracji naszych osiedlo-
wych społeczności oraz poprawie ich jakości życia. Organizo-
wałem i organizuję między innymi rajdy rowerowe, wyprzedaże 
garażowe, festyny osiedlowe. Bardzo rozpoznawalnym stałem się 
jako pomysłodawca akcji ,,Przystanek jak malowany”. Założy-
łem, że to młodzież, która bywała sprawcą wandalizmu, powin-
na wziąć udział w projektowaniu przestrzeni przystanków. Za 
te działania zostałem nominowany do miana ,,Człowieka roku 
2013’’w konkursie Głosu Wielkopolskiego, a do nagrody ,,Białej 
Pyry” 2013 w konkursie Gazety Wyborczej.

W 2014 roku startowałem w wyborach do Rady Miasta. 
jak na debiutanta osiągnąłem nadspodziewanie świetny wy-
nik ponad 800 głosów. Do Rady Miasta weszły wtedy osoby z 
mniejszą liczba głosów, ale z list partyjnych, a ja takiego politycz-
nego poparcia nie miałem. Tak duże poparcie wyborców zachę-
ciło mnie wówczas do kontynuowania społecznej działalności. 
Postanowiłem zostać samorządowcem. Zawiązałem ,,Nową Ini-
cjatywę”, której członkowie w komplecie weszli do Rady Osiedla 
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole. Nowa Rada obdarzyła mnie 
zaufaniem i funkcją przewodniczącego. Kontynuuję pracę w sto-
warzyszeniu Przystanek Folwarczna bo uważam, że efektywnie 
działać można na niejednym polu.

Z Radą A-Z-K budujemy drogi i chodniki, niebawem z na-
szej inicjatywy powstanie również zrewitalizowany Park w 
Antoninku. Na niwie kulturalnej oprócz festynów, półkolonii 
czy wyjazdów z seniorami robimy też coś, czego pewnie nie robi 
wiele samorządów - organizujemy tzw. ,,Wieczornice Patriotycz-

oraz ,,Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu ,,Monar”. 

Wspólne ,,Sprzątanie Świata” czy tradycyjny wrześniowy fe-
styn ,,Pożegnanie lata” na ulicy Borówki zawsze przyciągają wie-
lu uczestników. Mojego pomysłu są działania kulturalne: kino 
plenerowe, koncerty, potańcówki. Inne dzielnice wzorują się na 
”Kulturalnym lecie A-Z-K”.  O wszelkich działaniach RO infor-
mujemy mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych.

Okazuje się, że dobrą współpracę można osiągnąć również z 
biznesem. Volkswagen czy Huta Szkła w Antoninku starają się, 
by dobrze współżyć z mieszkańcami. Wkład, zwłaszcza firmy 
Volkswagen, jest ogromny przy organizowaniu festynów bądź 
wsparciu grantowemu. Okręt płynie stabilnie wtedy, gdy ma 
zgraną załogę, a kapitan pilnuje kursu przy sterze – tak działam 
jako szef osiedlowego samorządu!

A co mam do zaoferowania w Radzie Miasta Poznania?
Skupię się na tym co dotyczy każdego mieszkańca. Główny 

nacisk kładę na integrację i lokalne życie. Małe osiedlowe domy 
kultury, organizowanie wydarzeń z wykorzystaniem walorów 
przyrodniczych i zagospodarowanie tychże, komunikacja, nie 
tylko zbiorowa, inwestycje dla ludzi - to główne filary mojego 
programu. Nie posiadam wielkiego majątku, by wydrukować mi-
liony ulotek Zapraszam Was też na mój profil tj. Krzysztof Barto-
siak Radny@Krzysztof.Public oraz stronę (niebawem powstanie)
Pozdrawiam, Wasz niezależny kandydat    Krzysztof Bartosiak 
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Ciemna linia to trasa modernizowanej Folwarcznej  
z odcinkami innych ulic objętych inwestycją. Fot. PIM  

ruszy budowa folwarcznej
Być może tym razem dojdzie wreszcie do rozpoczęcia in-

westycji drogowej, na którą od dawna czekają rzesze miesz-
kańców, od czterech lat mamieni obietnicami władz miasta. 
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) ogłosiła wła-
śnie przetarg na wykonawcę modernizacji, a w zasadzie budo-
wy od podstaw, ulicy Folwarcznej z dodatkami. 

Oferty mozna skladać do 24 września br.. Wyłoniony wyko-
nawca będzie miał 14 miesięcy od podpisania umowy na reali-
zację inwestycji. W optymistycznym rachunku oddanie jej do 
użytku może nastąpić w pierwszym kwartale 2020 roku.

PIM informuje: Prace budowlane obejmują: budowę i rozbudo-
wę ul. Folwarcznej na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. Stalowej 
(wraz połączeniem ul. Szwajcarskiej i Folwarcznej), rozbudowę ul. 
Stalowej od ul. Folwarcznej do Piwnej, budowę małego ronda na 
połączeniu ul. Stalowej i Folwarcznej, rozbudowę skrzyżowania 
ul. Piwnej, Kobylepole i Stalowej do skrzyżowania typu małe ron-
do. Wybudowane zostaną również przejścia i przejazdy kolejowe, 
droga rowerowa, chodnik, oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. 
Nasadzona zostanie nowa zieleń.

Oprócz powyższych prac w ciągu ulicy Kobylepole powstanie 
kanalizacja sanitarna i wodociąg. Również wzdłuż ulic Reknic-
kiej i Piwnej ma zostać wybudowany wodociąg z przyłączami. 
Na inwestycję w tegorocznym budżecie Poznania przewidziano 
25 mln zł. Radzie Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole i Sto-
warzyszeniu Folwarczna trzeba życzyć determinacji i wnikliwo-
ści w bieżącym śledzeniu postępów prac. 

Dzisiejsza Folwarczna zmieni sie radykalnie, stwarzając 
wygodne połączenie z tramwajami na Franowie. Fot. PIM  

Na Darzyborze w Kobylepolu rozpoczyna się budowa sześciu 
parterowych budynków z 50 mieszkaniami socjalnymi o po-
wierzchni od 27 do 49 m kw. Jest to realizacja kolejnego etapu 
tamtejszego osiedla dla osób potrzebujących socjalnego wspar-
cia. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych podkreśla, że w 
umowie z wykonawcą robót budowlanych zastrzegł zatrudnie-
nie na umowy osób korzystających ze świadczeń opieki społecz-
nej. Inwestycja zakończy się jesienią 2019 r.

ZKZL zapewnia, że wyłoni organizację pozarządową, która 
zajmie się wspieraniem społeczności mieszkańców Darzyboru 
pracą socjalną, aktywizacją zawodową i działaniami integrują-

cymi, czyli realizacją Projektu Darzybór. W tym celu na osiedlu 
powstaną też dwie świetlice, w których koncentrować się będzie 
życie mieszkańców. Lokatorzy mają również wspólnie "zagospo-
darować osiedlową przestrzeń". Na tym terenie powstaną też 
dwa place zabaw.

Na Darzyborze istnieją już 32 lokale socjalne wybudowane 10 
lat temu. Rozbudowa osiedla socjalnego przy ul. Darzyborskiej 
jest częścią dużego projektu budowy komunalnych bloków w tej 
części miasta. Do tej pory oprócz parterowych budynków z 32. 
miejskimi lokalami dla mniej zamożnych poznaniaków jest tam 
jeden czteropiętrowy blok Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle 
Młodych. Projekt przewiduje wybudowanie w tym miejscu osie-
dla z 240. mieszkaniami komunalnymi.

Istniejące osiedle socjalne na Darzyborze. Ulokowane w pobliżu nowe osiedle (wizualizacja).

osiedle przy darzyborskiej

wypadek widowiskowy
Dnia 1 sierpnia około godz 14 na ulicy św Michała samochód 

osobowy marki Dodge wpadł na słup energetyczny. Musiał po-
ruszać się z bardzo dużą prędkością, gdyż siła uderzenia była tak 
wielka, że betonowy słup energetyczny został wyrwany z zie-
mi i kilkakrotnie złamany. Słupowi zawdzięcza ocalenie małe 
drzewko. Zadziałała poduszka powietrzna, ale kierowcę zabrała 
karetka pogotowia. Straż pożarna  i pracownicy pogotowia ener-
getycznego nie chcieli udzielić żadnych informacji, ...obawiali się 
RODO.                                    Tekst i zdjęcie: Waldemar Malicki
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odkrycie!  - kamienna misa
Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego

Minęły dwa lata od czasu rozpoczęcia remontu świątyni na 
Komandorii. Ten niewielki kościół ciągle odsłania niekończące 
się... tajemnice. A do końca remontu zostało jeszcze sporo czasu! 
Zapewne nikt nie przypuszczał, że przy pracach wewnątrz zakry-
stii z odkuwanego muru, kilkadziesiąt centymetrów nad posadz-
ką wyłoni się... kamienna misa (na zdjęciu). 

Na razie fachowcy orzekli, że prawdopodobnie służyła księdzu 
do obmywania rąk. Może zastanawiać jej niskie położenie, trzeba 
jednak pamiętać, że niegdyś posadzka w tym miejscu znajdowa-

ła się znacznie niżej niż obecnie. Na razie (pod koniec sierpnia) 
misą zajęli się specjaliści. Do sprawy tego znaleziska zapewne 
wrócimy. Trzeba pamiętać, że ta część kościoła, czyli zakrystia,  
ma swoją, jakby oddzielną, historię, począwszy od umiejscowie-
nia, na architekturze i wyposażeniu skończywszy.

Nadal trwają prace w prezbiterium (na zdjęciu). I znowu nie-
spodzianka: spod skuwanego tynku wyłoniła się (niestety, mało 
czytelna) sylwetka człowieka. Któż to? Na razie nie wiadomo. 
Wszyscy spodziewają się jednak innego znaleziska – jeszcze jed-
nej niszy z pochówkami. Przypomnijmy, że kościół św. Jana Je-
rozolimskiego kryje kryptę – w kaplicy św. Krzyża oraz niszę w 
nawie głównej, o czym obszernie pisaliśmy.

Prace w kościele i jego otoczeniu to nie tylko rewitalizacja. Bu-
dowana jest nowa droga procesyjna. Nowa, ale z uwzględnieniem 
zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków - stąd pozostawie-
nie starych płyt teraz wkomponowanych w nową nawierzchnię. 

                               Ewa Kłodzińska Foto: Waldemar Malicki

...i po upalnym lecie
Na jakim temacie skupić się pisząc w sierp-

niu, gdy rzecz w druku ukaże się we wrześniu, 
a rzecz przeczytana może być nawet... na po-
czątku października? Pewnie jeszcze wtedy 
pamiętać będziemy te nieposkromione upały, 
napędzane gdzieś z Afryki. Kto mógł owe 36 
,,kresek” spędzić w cieniu z zimnym napojem w 
ręce albo nad basenem czy innym przyjemnym 
akwenem, chłodzony miłą bryzą, albo choć w 
klimatyzowanym pomieszczeniu ten powie, że lato jest po to, aby 
słońce świeciło i było ciepło. No, dobrze, ale w dniu z 36 st. C w 
cieniu biblioteki były pozamykane, a pracownicy w wielu firmach 
mieli skrócone lub przesunięte godziny pracy. Było – minęło, choć 
współczuć należy tym, którzy z powodu sinic w Bałtyku nawet nóg 
nie mogli podczas urlopu zamoczyć...

W sierpniu było też sporo emocji, frustracji i innych odczuć w 
związku z wielką fetą pod tęczową flagą. Kolorowe chorągiewki 
pojawiły się nawet na pojazdach MPK. Ale pojawiły się tylko na 
chwilę, choć umowa między tęczowymi organizatorami a MPK 
była inna. A umów trzeba jednak dotrzymywać. Nad sprawą dłu-
żej zatrzymywać się nie warto, bo każdemu wolno kochać kogo 
chce i jak chce, byle tylko bliźniemu krzywdy nie czynił. No, i żeby 
miłości tęczowej oraz każdej innej nie upolityczniać...

Sierpień – w myśl zaleceń hierarchów kościelnych – od lat miał 
być miesiącem trzeźwości. Dwóch panów z pewnej grupy miesz-
kającej pod jednym państwowym dachem, zostało skierowanych 
na terapię antyalkoholową. Sporo ona kosztowała, a jej sponso-

rem byli wszyscy płacący podatek od swoich dochodów. Panowie 
z ośrodka terapeutycznego wyszli trzeźwi, pewnie potem zahaczyli 
o taki czy inny sklep, bo przed bramą domu, w którym mieszkali, 
nóżki im się ugięły i padli... Pewnie upojeni radością, że wracają 
do znanych sobie wygód. 

Tymczasem w tym roku Zespół Episkopatu Polski ds. Apostol-
stwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych wystosował list do wier-
nych, apelując tym razem o 100 dni trzeźwości (od 4.08 do 11.11) 
na stulecie niepodległości Ojczyzny. Owszem, apel na pewno słusz-
ny, bo pijaństwo w narodzie się szerzy. Złośliwie pomyślałam sobie, 
że pewnie jednak te sto lat temu Polacy byli pijani ze szczęścia... 
Inna rzecz, że za tym biskupim postulatem nie poszła żadna kon-
kretna propozycja kościelnej pomocy w stosunku do pijaczków czy 
też mówiąc poprawnie ,,osób cierpiących na chorobę alkoholową” 
i ich rodzin. 

Jak to zrobić, aby Polak zamiast po piwo sięgnął po... piwo, 
ale bezalkoholowe? Postulowanie zakazu reklamy alkoholu to za 
mało. Coś mi się wydaje, że odzew na apel będzie znikomy (ża-
den?). Szkoda, że nie ma kościelnych wyliczeń, ile osób podjęło 
miesięczną w sierpniu abstynencję. Wiadomo natomiast, że sto lat 
temu Polak w ciągu roku wypijał litr czystego alkoholu, a dziś – 33 
litry! A piwne promocje kuszą: kupisz jedno piwo, a może trafić się 
drugie za darmo. Nic tylko szukać fartownego kapselka! Rodzi się 
pytanie o skuteczność wszelakich antyalkoholowych terapii...

 No, ale już wrzesień. Znowu, jak co roku, rocznicowy, bo 
wtedy na dobre zaczęła się zgroza wojenna. I – to jakiś paradoks 
przez historię zgotowany – zawsze we wrześniu zaczyna się rok 
szkolny. I jakoś tak weselej się zrobiło na ulicach, w sklepach od tej 
uczniowskiej paplaniny, choć to próg jesieni... Ewa Kłodzińska

„MY” -   łamy naszego miesięcznika otwarte dla mieszkańców
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raj eskimosów
Teatr Scena na Piętrze

„pośrodku śródki”

Z przyjemnością anonsujemy początek 40. sezonu Sceny na 
Pietrze – 17 września, o godz. 19, niezmiennie przy ul. Masz-
talarskiej 8. To kolejny sezon tego teatru, w którym MY będzie 
uczestniczyć!

,,Audiencja III czyli raj Eskimosów” grana jest przez wiele par 
aktorskich. Przy Masztalarskiej wystąpią Katarzyna Michalska, z 
rodu wielce z teatrem związanego, oraz Marcel Wiercichowski, 

To są udane spotkania, sprzyjające wspólnym rodzinnym 
zabawom i... nauce. Nasze zdjęcia w dużym stopniu oddają 
atmosferę letnich imprez ,,A po sumie na moście jordana” or-
ganizowanym przez m.in. Stowarzyszenie Artystyczno-Edu-
kacyjne PUENTA, współfinansowane z budżetu miasta. 

Po sumie na Moście Jordana... Co dwa tygodnie w niedzielę w ramach projektu ,,Pośrodku 
Śródki” zawsze ok. 13 zbiera się tłumek starszych i młodszych, 
aby wspólnie się zabawić w tym urokliwym miejscu. My pokazu-
jemy warsztaty bębniarskie i taneczne korowody. Ostatnie spo-
tkanie odbędzie się 9 września pod hasłem ,,SPLOT!!!, a będą to 
m.in. warsztaty dziergania i splatania na dużych krosnach oraz 
występ orkiestry KuSza.               

                                                   (E.K.) Fot. Waldemar Malicki

znany również z Teatru Polskiego w Poznaniu. Autorem sztu-
ki jest Bogusław Schaeffer – muzykolog, kompozytor, krytyk 
muzyczny, dramaturg. Zdaje się, że podaje nam sztukę wielce 
przewrotną, co wynika z rozmaitych recenzji. Czytając je mia-
łam wrażenie, że recenzenci obejrzeli spektakle pod tym samym 
tytułem, ale zgoła... inne. Niektórzy piszą nawet o... piekle Afry-
kańczyków. W każdym razie my, widzowie musimy przygoto-
wać się, że żadnej audiencji nie będzie, a Eskimosi nie wystąpią. 
Będziemy za to słuchaczami wykładu, świadkami zwierzeń in-
tymnych i... podglądaczami. ,,Audiencja III...” jawi się jako rzecz 
zaskakująca, przewrotna i intrygująca!              Ewa Kłodzińska

Na Osiedlu Warszawskim, przy ul. Kutnowskiej 16 powsta-
je niezwykłe miejsce muzycznego (i nie tylko) rozwoju dzieci 
oraz dorosłych. Od września br. „Przy Plantach” odbywać się 
będą Gordonki, czyli zajęcia umuzykalniające dla dzieci do lat 
3, a poźniej także w latach 4-6 oraz nauczanie gry na instru-
mentach dzieci i dorosłych. „Przy Plantach” prowadzi także 
warsztaty muzykoterapeutyczne dla seniorów i osób niepełno-
sprawnych.

 Gordonki są praktyczną realizacją teorii naukowej prof E. 
E. Gordona - słynnego psychologa muzyki, który przez kilka-
dziesiąt lat badał, w jaki sposób dzieci uczą się muzyki. Odby-
wa się to podobnie jak w przypadku języka – poprzez osłuchanie. 
Najważniejszym okresem dla uczenia się jest czas od pierwszych 
chwil życia (a właściwie od okresu prenatalnego) do ukończenia 
trzeciego roku życia. Po 9 roku życia pracujemy już tylko nad mu-
zycznymi osiągnięciami. Należy zatem, od najmłodszych lat, da-
wać dziecku możliwość kontaktu z jak najbardziej różnorodnym 
materiałem muzycznym.   

dlatego podczas zajęć śpiewamy w różnych skalach, tonalno-
ściach, rytmizyjemy w różnym metrum oraz improwizujemy. 
Ma to decydujący wpływ nie tylko na rozwój zdolności muzycz-
nych dzieci. W przyszłości łatwiej przychodzi im także nauka ję-
zyków obcych (ze względu na wychwytywanie melodii języka i 
akcentu). Podczas zajęć dzieci ćwiczą również koncentrację, wy-
obraźnię, doskonalą koordynację ruchową, zdolności manualne. 

Mają przy tym kontakt z rówieśnikami, a ich mamy okazję do 
przyjemnego, wartościowego spędzenia czasu z dzieckiem i in-
nymi młodymi osobami.

Zajęcia gordonowskie prowadzi   absolwentka kursu gor-
donowskiego certyfikującego nauczycieli kierujących eduka-
cja muzyczną małego dziecka wg teorii E. Gordona, członkini 
Polskiego Towarzystwa E. E. Gordona, muzykoterapeutka. 
Zajęcia gry na instrumentach - grupowe i indywidualne - reali-
zuje  wykwalifikowana w tym zakresie kadra nauczycieli. 

Zapisy na zajęcia „Przy Plantach”: tel. 697 183 844 
                              E-mail: ms.grabowska@gmail.com  

gordonki na warszawskim
Zajęcia umuzykalniające dla dzieci
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stare mury, nowe życie

Ostrów Tumski, Śródka, Zawady, Komandoria 
z prac rady osiedla
Na zebraniu dnia 20 czerwca 2018 r. zaopiniowano pozy-

tywnie projekt budowlano-wykonawczy przebudowy Ron-
da Śródka (fot. niżej). Z pismem w tej sprawie wystąpiła firma 
Stadtraum, która jest autorem projektu modernizacji tego ważne-
go węzła komunikacyjnego. Zaprojektowano elastyczny system, 
który dostosowuje długość sygnałów zielonych do zmiennych 
natężeń ruchu i pozwala tramwajom przejeżdżać przez rondo 
„na raz”, bez potrzeby zatrzymywania się na wyspie. 

Zaakceptowano projekt uchwały Rady Miasta Poznania w 
sprawie nadania skwerowi przy Bramie Poznania nazwy im. 
Świętosławy Sygrydy (fot z prawej). Z pismem wystąpił Zarząd 
Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. Świętosława zwana 
też Sygryda była córką Mieszka I i Dobrawy, siostra Bolesława 
Chrobrego. Jest jedną z barwniejszych postaci w historii nie tyl-
ko Polski, ale i Europy, u nas niestety mało znana. Zasiadała na 

dworach Szwecji i Danii. Była żoną króla Szwecji Eryka Zwycię-
skiego, któremu urodziła syna, późniejszego władcę Szwecji Olo-
fa Skötkonunga, pierwszego chrześcijańskiego władcę tego kraju. 
Po śmierci Eryka została żoną króla Danii i Norwegii Swena Wi-
dłobrodego. Z tego małżeństwa pochodzili m.in. późniejsi królo-
wie Danii - Harald II Svensson i Kanut II Wielki, który najechał 
na Anglię i przez pewien czas był królem tego kraju.

Postanowiono zgłosić do konkursu na dofinansowanie za-
dań inwestycyjnych na 2019 rok w części konkursu małych 
grantów zadanie o nazwie: „Odbudowa zabytkowej studni w 
wirydarzu budynku internatu Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego dla dzieci Niesłyszących im. józefa Sikorskiego w Po-
znaniu”. Wkład własny Osiedla wyniesie 53,5 tys. zł i zostanie 
zabezpieczony w planie wydatków na 2019 rok. Stara i zniszczo-
na studnia jest częścią zabudowy zabytkowej i jako ogólnodo-
stępny obiekt będzie stanowiła kolejną atrakcję turystyczną na 
terenie Śródki.         (Źródło: Protokół i uchwały Rady Osiedla)

Przy ul. Św. Wincentego na Zawadach trwają prace adaptacyj-
ne w dawnym budynku szpitala zakaźnego, a wcześniej, przed 
wojną, przytulisku dla bezdomnych. Ma tutaj powstać Hostel 
Centrum Integracji Społecznej (CIS) pod auspicjami Fundacji 
Pomocy Wzajemnej Barka. O adaptacji obiektu można by napi-
sać, że po rozbiórce starych ścian działowych zostaną postawio-
ne nowe. Trzeba wymienić instalacje, konieczne jest ocieplenie 
budynku, hydroizolacja, położenie nowych tynków,  itp.

Znacznie jednak ważniejszy jest powrót do pierwotnej funk-
cji tego obiektu z uwzględnieniem nowoczesnych idei, jakie 
przyświecają działaniom Barki na rzecz ludzi długotrwale bez-
robotnych, często bez dachu nad głową, wykluczonych ze spo-
łeczeństwa. Przypomnijmy - budynek powstał w latach 1928 
– 1930, według projektu architekta Poznania Władysława Czar-
neckiego, z przeznaczeniem na przytulisko, pierwsze w Polsce a 
drugie na świecie tak nowoczesne w swojej funkcjonalności. 

Choć to dopiero początek prac przy ul. św. Wincentego, to już 
jest realizowana idea takiego ,,przytulenia” ludzi, aby nie wró-
cili do swojego dawnego (nie)życia. Służy temu uruchomienie 
warsztatów, nauka wykonywania robót specjalistycznych. Ta 
daptacja ma być więc powrotem 

-To jest reintegracja przez naukę i pracę - opowiada kierownik 
budowy inż. arch. Jerzy Wróbel. - Mówię tym ludziom w jakim 
budynku przyszło im pracować, na czym polega sens wielorakich 
wartości zabytkowych obiektu i jego poszczególnych elementów. 
I z satysfakcją widzę ich wielkie zaangażowanie. Nam, Barce, nie 
chodzi o to, aby w tym „hostelu” można było tylko przenocować, 
umyć się, coś zjeść – jak to było 100 lat temu. Wówczas ludzie z 
powrotem trafiali na ulicę. Dziś, jeśli już ktoś tu przychodzi, np. 

po trudnych doświadczeniach życiowych, dajemy szansę, aby z 
nami pozostał. Taka jest idea nowego życia – nie tylko poprzez 
pomoc pasywną, lecz i aktywną. To co dzieje się przy św. Win-
centego ma być powrotem do życia – w sensie ducha (człowieka) 
i materii (budynku).

W związku z  problemami finansowymi, gdyż inwestorem jest 
Fundacja Barka, remont wykonuje się etapami, również pod nad-
zorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Hostel CIS  ma być 
oddany do użytku za pół roku.                         Ewa Kłodzińska
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łapaj węża !
Mateusz „Biszop” Biskup pochodzi  

z Osiedla Antoninek, gdzie chodził do 
Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Miń-
skiej. Po ukończeniu studiów w USA 
mieszkał 10 lat w Szkocji, pracując  
w przemyśle naftowym. Obecnie mieszka 
w Bangkoku, gdzie pracuje jako nauczy-
ciel języka angielskiego. Prowadzi kanał 
na Youtube pt. „Belfer w Tajlandii”.

Autor z pytonem schwytanym niedawno na terenie szkoły.

Na początku wakacji w Warszawie gruchnęła straszna wia-
domość: nad Wisłą grasuje pyton! I to w dodatku tygrysi! Ra-
tuj się kto może! Nie spacerujcie nad Wisłą! Uważajcie na małe 
dzieci! A najlepiej nie wychodźcie z domów! Policja, pracow-
nicy Animal Rescue, weterynarze, i wszelkie służby rzuciły się 
do poszukiwań strasznego gada. Po Wiśle krążyły motorówki, 
a nad głowami dzielnych wężołapów warczały drony.

A to wszystko dlatego, że ktoś w krzakach znalazł parometro-
wej długości wężową wylinkę… Trudno nawet określić jej realną 
długość, ponieważ każda gazeta i każda stacja telewizyjna poda-
je inne jej wymiary. Wylinka ta rośnie jak ryba w opowieściach 
wędkarza. Pomijając fakt, że cała sprawa jest według mnie nie-
wybredną dziennikarską prowokacją (sezon ogórkowy w pełni, 
nie ma o czym pisać, a jeść trzeba…), to ta panika i cała akcja po-
szukiwawcza godna sytuacji, w której po Warszawie grasowałaby 
Godzilla, budzą we mnie szczery śmiech.

Czy zatem pyton nie stanowi żadnego zagrożenia dla człowie-
ka? Pewne jednak stanowi – potrafi boleśnie ugryźć. Czy były 
przypadki połknięcia człowieka przez pytona? Tak, były. Kilka 
miesięcy temu w Indonezji pyton połknął śpiącą kobietę. Z tym, 
że był to inny gatunek – pyton siatkowy i to wyjątkowo duży okaz. 
A kobieta była bardzo drobnej budowy ciała. W ciągu ostatnich 
stu lat takich przypadków było dosłownie kilka.

Węże są wyjątkowo nieruchliwe. Dziennie pokonują zaledwie 
kilkaset metrów. A ten pyton z Warszawy według doniesień me-
dialnych zdążył już „obskoczyć” całe województwo mazowieckie 
(bo w tylu miejscach go „widziano”)! Nawet pod Toruń się ponoć 
zapędził! Autostopem jeździ, czy jak? Owszem, węże potrafią 
także pływać, ale nie takie dystanse jak z Warszawy do Torunia! 
Poza tym biorąc pod uwagę zanieczyszczenie Wisły prawdopo-
dobnie wyzionąłby ducha po paru minutach… Ja rozumiem, że 
sezon ogórkowy, mało tematów w polityce, a kredyt trzeba ja-
koś spłacić… Ale bardzo Was proszę drodzy koledzy po piórze – 
znajcie umiar! To, co piszecie o rzekomym pytonie w Warszawie, 
już dawno przekroczyło wszelkie granice śmieszności.

Opowiedziałem tę historię Panu Topowi – właścicielowi „mo-
jej” garkuchni (fot. niżej). Śmiał się tak bardzo, że dopiero po 
paru minutach zdołał wyjąkać „Wyobraziłem sobie, co by się sta-
ło, gdyby w Tajlandii za każdym wężem uganiało się tylu ludzi!”. 
Po czym zaoferował pomoc w akcji poszukiwawczej. A jego po-
moc to nie byle co! Pan Top jest bowiem naszym lokalnym wężo-
łapem i regularnie wyciąga z krzaków jakiegoś pytona czy kobrę. 
Daje je swojej żonie, Pani Urrai, która wsadza gady do gara i przy-
rządza z nich pyszne Kaw Pad Nung. Tak, Moi Drodzy! Węże na-
dają się do jedzenia i co więcej – są bardzo smaczne! Ich mięso 
smakuje trochę jak ryba, a ma konsystencję jak kurczak.

Nie, żebym po paru latach w Tajlandii uważał się za specjali-
stę serpentologa, ale żyjąc w kraju, w którym węże są powszech-
ne siłą rzeczy człowiek uczy się o nich tego i owego. Zacznijmy 
od faktów. OK, znaleziono wylinkę, czyli zrogowaciały naskórek, 
który węże zrzucają co jakiś czas. Długość wylinki najczęściej 
określano jako 4-5 metrów. Jakaś „specjalistka” z telewizji zawy-
rokowała, że w takim razie wąż ma przynajmniej o jeden metr 
więcej, ponieważ „wylinka kurczy się po zrzuceniu”.

Nie, nie kurczy się. A wręcz odwrotnie – wydłuża się podczas 
procesu zrzucania. Tak że mówimy o wężu o długości 3 – 3.5 me-
tra. Wężu niejadowitym, dodajmy. „Każdy wąż powyżej dwóch 
metrów stwarza zagrożenie dla człowieka” – to kolejna „mą-
drość” kolejnej „ekspertki” z TV. Tak, sprawia. O ile tylko ktoś 
jest na tyle głupi, żeby takiego węża, owinąć sobie wokół szyi i za-
cisnąć… W żadnym innym wypadku zagrożenia nie widzę. 

Nieszczęsny pyton grasujący nad Wisłą i ścigany przez setki 
ludzi może stworzyć zagrożenie dla szczura, ewentualnie dla ja-
kiegoś bezdomnego kota, ale nie dla człowieka!!! Zresztą nawet 
najbardziej niebezpieczne węże, jak np. kobry królewskie (wystę-
pują powszechnie w Tajlandii) nie polują na ludzi, a panicznie się 
ich boją. Jak tylko wyczują ciałem kroki zbliżającego się człowie-
ka to czmychają w najgęstsze zarośla.

Ostatnio jeden pyton zawitał do naszej szkoły (fot. z lewej). 
Wpełzł na rusztowanie podtrzymujące dach nad głównym dzie-
dzińcem, gdzie odbywają się poranne apele. Nakazano dzieciom 
udać się do klas (spadający z kilkunastometrowej wysokości wąż 
mógłby zranić jakieś dziecko) i wezwano profesjonalnych wężo-
łapów. Ci szybko ściągnęli gada za pomocą długiego kija i wsa-
dzili do worka. I po krzyku.                                  Mateusz Biskup

Ten niepozorny kijek z pętlą służy Panu Topowi
 do chwytania węży
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W tym miejscu sportowa inwestycja przy komunalnych blo-
kach na Nadolniku jest spełnianiem oczekiwań mieszkańców.

z działań samorządu osiedla

BĘdZIE BOISKO  PRZY NAdOLNIKU

wspólnie czyli integracyjnie

                 Oto krótka  relacja z ustaleń podjętych 
         podczas zebrania Rady Osiedla 7 sierpnia 2018r.
Uchwalono projekt budżetu Osiedla na 2019 rok. Do wyda-

nia będzie ogółem 743 tys. zł, a skorzystają m.in.: oświata, zieleń, 
Park Nadolnik, TS Polonia, kościół, bezpieczeństwo ruchu i inne 
cele. Szczegółowy plan wydatków na rok przyszły podany w na-
stępnym wydaniu „MY”.

Ustalono następujące zadania w zakresie prac remontowych 
w placówkach oświatowych do realizacji w 2019 r.: Przedszkole 
nr 78 – „Remont posadzek” - kwota 16 tys. zł; Szkoła Podstawo-
wa nr 45 – „Remont dachu w budynku B”  - kwota 22 tys. zł.

Priorytetowym zadaniem w 2019 r. wskazano remont chod-
nika wzdłuż boiska „Polonii” od ul. Harcerskiej.

Zaakceptowano listę zadań na lata 2019 – 2021 w zakresie kon-
serwacji zieleńców przez Zarząd Zieleni Miejskiej, 

Zaopiniowano pozytywnie podział Osiedla na I okręg wybor-
czy i 1 obwód głosowania oraz lokalizację siedziby obwodowej 
komisji wyborczej

Zaopiniowano negatywnie projekt zarządzenia Prezydenta 
Miasta Poznania w sprawie organizacji konkursu na dofinan-
sowanie zadań jednostek osiedli. 

Uzasadnienie: W opinii Rady Osiedla Główna dopuszczenie 
możliwości realizacji zadań remontowych w placówkach oświa-
towych będzie stanowić wypaczenie idei konkursu, który od 
momentu jego ustanowienia zakładał realizację jedynie zadań 
inwestycyjnych. Każda inwestycja tworzy nową wartość w mie-
ście, remont natomiast polega na odtworzeniu pewnego stanu.

Należy podkreślić, że do finansowania remontów w placów-
kach oświatowych służą tzw. środki celowe oraz środki wolne na-
liczone dla osiedli. Mając na uwadze powyższe, postanowiono 
negatywnie zaopiniować przedłożoną propozycję zmiany zarzą-
dzenia grantowego.                                                  (Z uchwał RO)

We wtorek 21 sierpnia Poznańskie Ośrodki Sportu i Re-
kreacji przekażą teren przy ulicy Nadolnik wykonawcy, 
który wybuduje tu boisko wielofunkcyjne o wymiarach 17 
x 36 m. Do połowy listopada 2018 r. powstanie obiekt o na-
wierzchni poliuretanowej, przystosowany do gry w koszy-
kówkę oraz piłkę ręczną. 

Ogrodzone boisko będzie posiadało oświetlenie, monito-
ring, piłkochwyty o wysokości 4 m, ławki, kosze na śmie-
ci oraz stojaki rowerowe. Zagospodarowany zostanie teren 
bezpośrednio przylegający do boiska. Pojawi się tam kost-
ka betonowa oraz nowe trawniki. Koszt całej inwestycji za-
mknie się w 700 tys. złotych. Boisko będzie dostępne dla 
wszystkich mieszkańców. (POSiR)

Końcówka lata na Głównej upływała wielu mieszkań-
com bardzo pracowicie. Całe wakacje dzieci z Nadolnika 
oraz okolicznych ulic mogły brać udział w grach i zaba-
wach integracyjnych na osiedlu. już wkrótce z inicjatywy 
MOPR oraz mieszkańców bloku Nadolnik 15 rozpocznie 
się tworzenie ogródka kwiatowego. Współtowarzyszyć 
temu będą wydarzenia o charakterze integracyjnym dla 
mieszkańców osiedla. W prace nad tworzeniem ogrodu 
kwiatowego włączył się Zarząd Komunalnych Zasobów 
Lokalowych oraz Ogród Botaniczny w Poznaniu. 

Obecnie tworzymy również program Małego Uniwer-
sytetu Osiedlowego na nowy semestr 2018/2019 przy 
współpracy ze Stowarzyszeniem Konfederacja Szlachty 
Wielkopolskiej. Liczymy od września na rękodzielnictwo 
nowego Stowarzyszenia „Oplotki”, które stara się o dofi-
nansowanie w ramach regrantingu. Trzymamy kciuki za 

powodzenie projektu. Więcej na stronie Społeczność Osie-
dla Główna na Fb. 

Agnieszka Liberacka Organizator społeczności lokalnej 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu Filia Nowe 
Miasto Ul. Osiedle Piastowskie 81 61-169 Poznań Tel. 
515745706 E-mail: agnieszka_liberacka@mopr.poznan.pl

Ogródek kwiatowy mieszkańców
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bezpieczniejsze przejście

GŁÓWIEŃSKIE OLĘdRY (3)
Tak oto przedstawiłem na podstawie dostępnych doku-

mentów żywot osady "Główieńskie Olędry" w ubiegłych 
stuleciach. Może u kogoś w rodzinie "zasiedziałych" 
mieszkańców obecnej Głównej istnieją jakieś tradycje 
rodzinne, które nawiązałyby do dawnego członkostwa 
w dawniejszej osadzie "Główieńskie Olędry"? jeżeli tak, 
prosimy o wiadomość do edakcji "MY".

W moim artykule wykazałem dobroczynny wpływ "pra-
wa holenderskiego" na ożywienie naszego życia gospo-
darczego. Ci pierwsi osadnicy holenderscy przywieźli też 
pewne umiejętności, które były kontynuowane przez na-
stępne pokolenia, ale również się przyjęły u nas. Do tych 
umiejętności zaliczam przede wszytkim budowę wszelkich 
urządzeń hydrologicznych, jak odwadnianie terenu, tamy, 
przepusty, dreny itp. Dalszą umiejętnością była budowa 
wiatraków, charakteryzujących się tym, że główny ich kor-

Nie od rzeczy więc 
będzie, jeżeli też po-
dam do wiadomo-
ści, że blisko nas, 
przy zachodniej gra-
nicy Poznania we 
wsi Rogierówko (po-
między Chybami  
a Kiekrzem) istnie-
je zabytkowy wiatrak 
"holender" wybudo-
wany w roku 1905 
(fot. z prawej). 

Jest to obiekt o uni-
katowej konstrukcji, 
różniącej się od tych 
typowych wiatraków 
tym, że korpus głów-
ny jest zbudowany z 
drewna i obity deska-
mi, zaś w zwieńczającej drewno kopule obrotowej, z której 
wychodzą skrzydła, jest zmyślne urządzenie do automa-
tycznego regulowania wpływu siły wiatru i właściwego 
ustawienia skrzydeł do kierunku wiania. Również unika-
towym jest to, że w dolnej części wiatraka znajduje się ma-
szyna parowa, która była uruchamiana w bezwietrzne dni 
do poruszania urządzeń przemiałowych.

Kończąc ten artykuł, chciałbym odpowiedzieć na zawar-
te na początku pytanie, czy nasz Główna miała związki z 
Holendrami? Otóż tak, ale nie bezpośrednio. Ci koloniści, 
chociaż byli Polakami, organizowali swoją egzystencję na 
"prawie holenderskim", stworzonym przez Holendrów i 
sprawdzającym się w innych regionach.

Dzisiaj Główna jest częścią wielkiego miasta, ale być 
może swój obecny znaczący status zawdzięcza w jakiejś 
części właśnie holenderskim osadnikom. 

pus był murowany i nieruchomy, a obrotowa - tylko górna 
część. 

Autor artykułu „Główień-
skie Olędry”  Walerian Ko-
złowski był współtwórcą i 
wieloletnim prezesem Towa-
rzystwa Polsko - Holenderskie-
go, założonego w 1981 roku w 
PoznaniuW stanie wojennym 
i jeszcze wiele lat później ho-
lenderscy przyjaciele udzielali 
mieszkańcom naszego miasta 

nadzwyczaj znaczącej pomocy materialnej. Dochodziło 
do wielokrotnych wzajemnych odwiedzin, owocujących 
trwałami przyjaźniami między rodzinami i osobami. Wa-
lerian Kozłowski zmarł w sierpniu 2009 roku, a w  pogrze-
bie uczestniczyli m.in. holenderscy przyjaciele.

Przed dwoma miesiącami na ul. Głównej (w okolicy 
poczty) uruchomiono pierwsze w Poznaniu przejście 
wyposażone w system wykrywania pieszych oraz świa-
tła ostrzegawcze dla kierowców i osób przechodzących 
przez jezdnię. Rozwiązanie zostało zrealizowane na 
wniosek Rady Osiedla Główna i sfinansowane z osiedlo-
wych pieniędzy.

 System działa w ten sposób, że detektor uruchamia za-
topione w asfalcie tak zwane “kocie oczy” w momencie gdy 
ktoś zbliży się do krawędzi jezdni. Ostrzegają one kierow-
ców o obecności pieszego. Dodatkowo w chodnikach po 
obu stronach przejścia umieszczone zostały listwy pulsują-
ce czerwonym światłem – ostrzegają one pieszych i zwraca-
ją uwagę na konieczność zachowania ostrożności. Elementy 
świetlne są szczególnie widoczne po zmroku i wieczorem. 
Dotąd nie ma negatywnych opinii o przejściu, a Rada Osie-
dla planuje uruchomić na osiedlu następne. .

Eksperymentalne przejście w dziennym świetle. Zdecydowanie bardziej widowiskowo prezentuje się nocą.
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szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3
  POdSUMOWANIE SPORTU 
W każdym roku  młodzież z naszej szkoły bierze udział 

w wielu imprezach sportowych. Zapaśnicy uczestniczyli w 
Otwartych Mistrzostwach Miasta Poznania, Wojewódzkich 
Mistrzostwach Dzieci i Młodzików, VI Memoriale Bogda-
na Brody, Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz, XII Turnieju o Puchar Dyrektora Szkoły w Ple-
wiskach oraz w Memoriale Henryka Półtoraka. Na wszyst-
kich zawodach zajmowali wysokie miejsca na podium. 

Drużyny z naszej szkoły rywalizowały w Poznańskich 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, chłopcy wystartowali w 
piłce nożnej, piłce ręcznej i unihokeju, a dziewczęta rywa-
lizowały w koszykówce i unihokeju

Nie mogło nas zabraknąć na największym turnieju w Eu-
ropie „Z Podwórka na stadion – O Puchar Tymbarku”, w 
którym dziewczęta doszły do etapu wojewódzkiego. Brali-
śmy udział w kolejnej edycji Poznańskiej Ligi Orliczek, nad 
którą patronat sprawuje Miasto Poznań. Drużyny chłop-
ców i dziewcząt z klas sportowych uczestniczyły w roz-
grywkach Wielkopolskiej Ligi Piłki Nożnej. Reprezentacja 
żeńska natomiast wzięła udział w zorganizowanym przez 
naszą szkołę I Halowym Turnieju Dziewcząt o Mistrzo-
stwo Poznania. Ciekawym doświadczeniem był udział w 
regionalnym turnieju piłkarskim Live Your Goals.

Nasi uczniowie wystartowali także w XVIII Wojewódz-
kim Biegu Ulicznym ,,Wilcza Mila” oraz w Poznańskim 
Biegu Zawodowców. Rozwijając swoje sportowe zaintere-
sowania uczyli się jazdy na łyżwach na poznańskim lodo-
wisku. 

Miniony rok szkolny był bardzo pracowity dla naszych 
sportowców. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenia 
zaowocują jeszcze lepszymi wynikami w przyszłych se-
zonach.

      W STREFIE REKREACjI
Wakacje to czas upragnionego odpoczynku. Każdy pla-

nuje je tak jak lubi, często z ulubioną książką, przed telewi-
zorem, nad morzem albo w górach. Pomimo tegorocznych 
upałów wielu uczniów naszej szkoły i nie tylko postano-
wiło skorzystać z zajęć sportowych, które odbywały się na 
strefie rekreacji dziecięcej przy SP 45. Zajęcia trwały przez 
lipiec i sierpień  w godzinach od 9.00 do 12.00.  Miłośnicy 
aktywnego wypoczynku mieli zapewniony sprzęt sportowy 
oraz opiekę nauczyciela wychowania fizycznego. Każdego 
dnia rozegrano wiele meczów piłki nożnej czy koszykówki, 
a podczas przerwy na picie wody trwały długie rozmowy, 
którym towarzyszył dobry humor.

           Wakacje dobiegły końca. Teraz czeka nas 
                 czas nauki, ale o aktywności fizycznej 
                      trzeba pamiętać nie tylko latem.
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marzenia  się  spełniają (2)
W 1977 roku wiosną pole-

ciałem samolotem na wypra-
wę głuszcową do ZSRR. Po 
przyjeździe była oczywiście 
obowiązkowa procedura za-
meldowania swojego poby-
tu na milicji. Mój przyjaciel 
zapytał, czy może jechać ze 
swoim gościem do obłasti (wo-
jewództwa) Nowogrodzkiej. 
Kazano nam napisać podanie 
i następnego dnia zgłosić się 
po odpowiedź. Pojechaliśmy, 
ale dyżurny milicjant poinfor-
mował, że kapitan, która mo-
gła wydać takie zezwolenie, 
jest na zwolnieniu lekarskim, 
a tylko ona mogła wyrazić 
taką zgodę.

Scenariusz wyprawy był już 
przygotowany, więc przyjacie-
le zadecydowali, żebym pojechał bez oficjalnej zgody, ale abym 
się nie ujawniał, że jestem z Polski. Zostałem ubrany w dopa-
sowaną do mojej sylwetki odzież, ostalem plecak, buty rybackie 
oraz broń myśliwską i wsiedliśmy do pociągu relacji Leningrad – 
Moskwa. W plecakach mieliśmy potrzebne rzeczy: ciepłą odzież, 
prowiant w postaci cukru, herbaty, zup w proszku i inne produk-
ty, w tym najważniejsze lekarstwo, czyli czysty spirytus. 

Podróż pociągiem wynosiła 450 km. Wysiedliśmy na stacji po-
wiatowego miasteczka, gdzie Borys miał zaprzyjaźnionego mera, 
który przyjął nas na krótkie spotkanie. Mer poprosił, abym się 
nie ujawniał, że jestem z Polski, gdyż poprosi do nas szefa od ło-
wiectwa, który wręczy nam „putiowki” (odstrzały) na głuszce. 
Potem wsiedliśmy do autobusu, który dowiózł nas do końcowe-
go przystanku, gdyż dalej nie było już przejezdnej drogi. Marsz 
bezdrożami trwał prawie przez cały dzień. Po każdej godzinie tej 
pieszej wędrówki Borys zarządzał 15-minutowy odpoczynek. Na 
moje pytanie jak jeszcze daleko do celu, każdorazowo odpowia-
dał, że jeszcze trochę drogi mamy przed sobą. 

Po całodziennym marszu dotarliśmy do wioski z dwunastoma 
domostwami, z których 5 już były opuszczone. W pozostałych 
drewnianych domach mieszkali tylko starsi ludzie. Borys zarzą-
dził w tej wiosce nocleg, gdyż następnego dnia pozostało nam 
jeszcze 5 km przez bagna tylko znanym przejściem Borysowi.

Kiedy pojawiliśmy się w wiosce, jeden z gospodarzy z entuzja-
zmem zapraszał nas na nocleg: „parzausta do mienia na kwar-
tiru”. Borys z Igorem weszli do chałupy, a mnie kazali poczekać 
przed domem. Po obejrzeniu warunków, w jakich mieszkał ten 
samotny gospodarz, już nie pozwolili mi oglądać jego pomiesz-
czeń Następny dom okazał się zamieszkały przez „babuszkę”, 
która z radością przyjęła nas na nocleg. Zaparzyła nam herbatę z 
samowaru i poczęstowała swoim ciastem.

Rano wyruszyliśmy na ostatni etap naszego marszu przez zasy-
pane półmetrowym śniegiem bagna. Borys jako pierwszy wyzna-
czał trasę, co jakiś czas sprawdzał długim kijem twardość gruntu. 
Około południa dotarliśmy na skraj lasu, gdzie mogliśmy przy-
gotować nasze obozowisko. Z tego miejsca mieliśmy już niedale-
ko na tokowisko głuszców. 

Po wybraniu miejsca na nasz obóz zabraliśmy się ostro do pra-
cy. Zaczęliśmy od ścinania uschniętych sosen, aby pozyskać pię-
ciometrowe wałki do ogniska, które rozpalane było na zasadzie 
palącej się „nodii”: dwie dłużyce leżące obok siebie i trzecia w 
środku na tych dwóch. Podpalać należało w paru miejscach po 
obu stronach środkowej kłody. Tak więc na całej długości ogień 
ogrzewał nas w dwugodzinnym śnie w nocy i resztę odsypiali-
śmy w czasie dnia.

Nasz „krawatie” były ułożone miejsca z grubej warstwy pocię-
tych gałęzi świerkowych. Borys z Igorem po jednej stronie ogni-
ska, a mój apartament po przeciwnej stronie ognia. Na środku 
palących się dłużyc zawiesiliśmy kociołek do zaparzenia herba-
ty lub gotowania ciepłych posiłków. Wodę do przegotowania na 
herbatę braliśmy z oddalonego o 10 m bagna. Kiedy zobaczyłem 
wodę podgrzewaną w kociołku, a w niej pływające mchy i po-
rosty, zacząłem patyczkiem próbować je wyławiać, czym mocno 
rozbawiłem moich towarzyszy łowów. Borys uświadomił mnie, 
że po wsypaniu herbaty do kociołka już nie będzie nic widać. 

Po wypiciu herbaty i skromnym posiłku przygotowujemy się 
do wyjścia na zapady głuszca. Są to miejsca na tokowisku, na któ-
re wieczorem przylatują koguty siadając na drzewie z głośnym 
łopotem. Borys wyznacza rejon lasu każdemu z nas, aby zloka-
lizować siadające koguty. Przed wyjściem o godz. 20 sprawdza-
my ustawienie zegarków, tak abyśmy mieli jednakowo ustawioną 
godzinę. Każdy z nas lokalizując zapadającego głuszca, zapisu-
je dokładny czas  siadania go na drzewie. Po przyjściu do obo-
zu porównamy nasze zapisy czasów, unikając pomyłki w ilości 
kogutów, które przyleciały na noc do tokowiska. Wracając już o 
zmroku znaczymy na drzewach trasę porannego podchodu wie-
szając na drzewach kawałki chusteczek higienicznych.

Późnym wieczorem zaczynamy biesiadę przy ognisku, a ja wy-
pytuję o szczegóły tego niezwykłego polowania. Po szczegóło-
wych opisach podchodzenia tokującego głuszca dowiaduję się, 
że podchód można wykonywać tylko w ostatniej fazie jego pieśni 
(szlifowanie), przy której głuszec całkowicie głuchnie. To szlifo-
wanie trwa tak krótko, że myśliwy zdąży zrobić dwa lub najwyżej 
trzy kroki. Nie wolno zatem strzelać w fazie klapania, trelowa-
nia i korkowania, a tylko w czasie szlifowania i na odległość nie 
większą jak 40 m. Można powiedzieć, że pozyskanie głuszca na 
tokach przez myśliwego jest jak otrzymanie nominacji general-
skiej przez wojskowego.(cdn)                  Stefan Wojciechowski



14

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

atrakcje w lasach

z prac rady osiedla

biuletyn policyjny

zasady dobrego wychowania
moda nie uznaje tabu

Estetyka wyglądu mieści się zapewne w kanonie dobrych oby-
czajów. Inna rzecz, że owa obyczajność, jak niegdyś mówiono, 
zmienia się. Nieobyczajne były kobiety, które wydały wojnę gor-
setom. Pokazanie stopy spod powłóczystych sukien też niegdyś 
stało się przyczyną skandalu. Od czci i wiary odsądzano dziew-
czyny, które założyły mini (zdaje się, że zaraz po długich ,,ba-
nanówkach” i dobie hippisów). Dziś minimalizowanie długości 
spódnic i szortów osiąga chyba jakieś modowe apogeum.

Niegdyś kobieta w zaawansowanym stanie odmiennym (brze-
mienna, w ciąży – różnie nazywa się spodziewanie się dziecka) 
traktowana była bez mała jak osoba chora i pokazywanie się w 
tzw. towarzystwie stanowiłoby duże uchybienie wobec bon tonu, 
więc przyszła mama czekała na rozwiązanie w zaciszu domo-
wym. Ciąża była swoistym tabu. Tu trzeba by wprowadzić roz-
różnienie na klasy społeczne, majętność itd., ale to zbyt szeroki 
historyczno-socjologiczny temat, aby się nim tutaj zajmować 
(choć bardzo ciekawy obyczajowo). Przypomnieć trzeba tylko, 
że już współcześnie pojawiła się moda ciążowa i wyspecjalizowa-

ne w takich ciuszkach sklepy, oferujące fasony skrywające czy też 
tuszujące coraz większe gabaryty przyszłej mamy. Równocześnie 
stwierdzono, że ciąża to jednak nie choroba...

Znana aktorka Demi Moore wywołała na początku lat 90. XX 
w. niemały szok kulturowy i obyczajowy, pozując nago w 7. mie-
siącu ciąży – foto autorstwa słynnej fotograficzki Annie Leibovitz 
ukazało się na okładce ,,Vanity Fair”. Głoszenie piękna i seksow-
ności nagiego ciała przyszłej mamy stanowiło kolejne złamanie 
tabu. Teraz czy to z oszczędności czy też braku poczucia estetyki 
(a jednak!) ciężarne kobiety (zazwyczaj te bardzo młode) ekspo-
nują swoje duże brzuszki, nosząc nadal ,,małe” spódniczki, przy-
krótkie bluzeczki.

Nadal jednak zazwyczaj tuszuje się odpowiednim fasonem suk-
ni odmienny stan panny młodej, ale i to ulega zmianom. Zdaje 
się, że jednak i kolejne tabu (jest ciąża, ale jakby jej nie było) zo-
stało złamane: pod koniec lipca ślub (po raz trzeci) wzięła cór-
ka nieżyjącej pary prezydenckiej, będąc w tak zaawansowanej 
ciąży, że na początku sierpnia urodziła synka. Nie bardzo rozu-
miem tę obyczajową ,,manifestację” - moja koleżanka poczekała 
na rozwiązanie i potem dopiero stanęła na kościelnym ślubnym 
kobiercu, czemu w wózeczku towarzyszył swoim rodzicom kil-
kutygodniowy Franek. (E.K.)

Warszawskie-Pomet-Maltańskie

Na sesji 27 czerwca 2018 r. uchwalono planowany na rok 
2019 budżet, który dla całego Osiedla wyniesie 471,4 tys. zł, a na 
rejony przypada: „Rejon Warszawskie” 278,4 tys. zł; „Rejon Ko-
mandoria-Pomet” 170,6 tys. zł;, „Rejon Maltańskie” 22,4 tys. zł. 

Postanowiono zgłosić do konkursu na dofinansowanie za-
dań inwestycyjnych na 2019 rok w części konkursu dużych 
grantów zadanie o nazwie: „Przebudowa ulicy Trzemeszeńskiej, 
po stronie północnej na odcinku od ulicy Toruńskiej do ulicy 
Krańcowej”. Wkład własny Osiedla, zabezpieczony w projekcie 
planu wydatków na 2019 rok, wynosić będzie 150 853 zł  

Ustalono następujące zadania  w zakresie prac remontowych 
w placówkach oświatowych w 2019 r.: Przedszkole nr 45 - „Re-

mont podłóg”, kwota 13 757 zł; Szkoła Podstawowa nr 46 - „Re-
mont sali gimnastycznej i szatni”, kwota 40 000 zł.

Postanowiono jako priorytety wskazać remonty chodników 
w ul. Pilskiej oraz w ul. Goplańskiej.  

Po zapoznaniu się z projektami zgłoszonymi do Poznań-
skiego Budżetu Obywatelskiego 2019, postanowiono promo-
wać projekty dotyczące terenu Osiedla: -montażu dwóch wind 
w tunelu Łomżyńska; -placu zabaw, wraz z wybiegiem dla psów, 
przy ul. Kutnowskiej (na terenie po dawnym Przedszkolu nr 12); 
-zamontowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych 
przy ul. Trzemeszeńskiej.

Zwrócono się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 
aby w przypadku, gdyby Miasto zgodziło się na przeznaczenie te-
renu przy ul. Krańcowej na cele handlowe (dyskont), teren został 
oddany w wieloletnią dzierżawę, a nie sprzedany lub oddany w 
wieczyste użytkowanie. 

do końca listopada br. w dolinie Szklarki powstanie 260-
metrowa ścieżka w koronach drzew, nawet 13 metrów ponad zie-
mią, z punktem wypoczynkowo - widokowym. Mają też powstać 
m.in. plac zdrowia, ścieżka przez teren bagienny w okolicy rzeki 
Cybiny i stawu Olszak oraz pomost na pływakach nad Cybiną.

do końca września przyszłego roku na polanie w pobliżu je-
ziora Maltańskiego powstanie mierząca 35 metrów wieża obser-
wacyjna do celów przeciwpożarowych. Na wysokości 28 metrów 
powstanie liczący 33 metry kwadratowe, ogólnodostępny taras 
widokowy. Inwestycje realizuje Zarząd Lasów Poznańskich.

Ul. Bernata. Włamanie do budynku fundacji Barka i kradzież prze-
wodów elektrycznych. Straty 3500 zł na szkodę  fundacji. 

Ul. Płocka . Władysław A. zgłosił, że konkubina jego syna Natalia B. 
lat 26 poprzez bicie i kopanie naruszyła jego nietykalność cielesną. Po-
krzywdzony doznał ogólnych zasinień i otarć naskórka. W tym samym 
miejscu i czasie poprzez wybicie szyby dokonała uszkodzenia okna w 
mieszkaniu oraz pojeździe marki Ford Mondeo . Straty 550 zł Ul. Sar-
nia Z parkingu niestrzeżonego nieobjętego monitoringiem n/n sprawca 
dokonał krótkotrwałego użycia pojazdu marki renault Espace rok pro-
dukcji 2016. Pojazd odnaleziony przez policją z uszkodzeniami. Zabez-
pieczony procesowo. 

Rondo Śródka. Kierujący pojazdem BMW 328 jadąc ulicą Wyszyń-
skiego od ul. Garbary wykonując manewr skrętu w lewo na Rondzie 
Śródka w kierunku Podwale zderzył się z pojazdem Skoda Yeti, który w 
wyniku zdarzenia dachował. N/n kierujący i n/n pasażer zaraz po zda-
rzeniu zbiegli z miejsca. Pasażer Skody Alicja K. lat 55 doznała rozcięcia 
kończyny prawej, po zaopatrzeniu zwolniona, pasażer Skody Elżbieta K. 
lat 30 doznała wstrząśnienia mózgu, przyjęta do szpitala.

Ul Smolna. Kierujący pojazdem VW Szymon K. lat 25 wykonując 
manewr skrętu w lewo doprowadził do zdarzenia z pieszym, który prze-
chodził przez oznakowane pionowo i poziomo przejście dla pieszych. 
Pieszy doznał złamania nosa, rany tłuczone wargi dolnej, ogólnego po-
tłuczenia dłoni prawej oraz wybite 3 zęby. Uczestnicy trzeźwi. 
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z  kroniki  szkolnej  sp nr 55 w kobylepolu
moc wakacyjnych atrakcji

Na kolorowych matach siedzą rodzice i słuchają wyjaśnień 
dietetyczki. Ich małe dzieci bezpiecznie poznają tę przestrzeń, 
bawią się. To nieodpłatne konsultacje, przygotowane w Fun-
dacji ,,Cali Mali”, powstałej trzy lata temu, a od niedawna ma-
jącej siedzibę przy ul. Warszawskiej 25. działania fundacji 
wyjaśnia jej założycielka oraz prezes zarządu pani Agata Kali-
na, pedagog i logopeda.

Fundacji, organizacji itp., zajmujących się dziećmi z niepełno-
sprawnościami, krzywdzonymi działa co prawda sporo, ale jest 
deficyt jeśli chodzi o maluchy. I tak powstała ta fundacja, której 
głównym celem jest wspieranie rozwoju małego dziecka. A ten roz-
wój jest często zakłócony np. wysoką technologią – to telewizor, ta-
blety itp.: Dzieci nie powinny stykać się z takimi urządzeniami do 
ukończenia co najmniej 1,5 roku życia.

Fundacja zajmuje się m.in. profilaktyką wad wymowy. Coraz 
częściej logopedzi zwracają uwagę na to co dziecko... je. Tak, bo 
przecież mamy ten sam aparat do jedzenia i mówienia. Funda-
cja zajmuje się także organizacją szkoleń dla osób pracujących z 

cali mali, ale z problemami najmłodszymi dziećmi. Organizujemy też spotkania ze specjalista-
mi dla rodziców z małymi dziećmi. Mamy też Szkołę Radzenia. 
Staramy się organizować wiele spotkań i warsztatów gdzie rodzi-
ce mogą się spotkać, wymienić doświadczeniami oraz pobyć w to-
warzystwie innych rodziców. To bardzo ważne. Część zajęć jest 
bezpłatna (mamy dofinansowanie m.in. z Urzędu Miasta), ale za  
diagnozy indywidualne trzeba zapłacić.                Notowała: E.K.  

W sierpni br. odbywały się wakacyjne spotkania dzieci i mło-
dzieży w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Poznaniu. W Galerii 
Malta byliśmy na filmie „Krzysiu, gdzie jesteś?”. Było to wzru-
szające przypomnienie lektury z naszego dzieciństwa o sympa-
tycznym Misiu oraz pouczająca opowieść o przyjaźni, miłości, 
odpowiedzialności, o relacjach w rodzinie. W Gravitacji świetnie 
bawiliśmy się ćwicząc na kręglach celność naszych rzutów. Na 
wycieczce w Kluczewie i „Starej Chaty u Kowola” mogliśmy gła-
skać i karmić króliczki, owieczkę, kózkę oraz doić krowę. Bawili-
śmy się drewnianymi zabawkami i słuchaliśmy opowieści „wuja 
Krzysia” o zawodzie kowala. Na koniec upiekliśmy sobie kiełba-
ski, a na pamiątkę otrzymaliśmy złotą podkowę oraz młoteczek. 

W czwartek była wyprawa do „DELI Parku”. Czekał na nas sym-
patyczny pan piekarz i każdy wyrabiał ciasto drożdżowe. Świeżo 
upieczone bułeczki bardzo nam smakowały! Był spacer ścieżką 
edukacyjną „Podniebna Eko-wioska” oraz oglądanie miniatur 
budowli świata, gigantycznych owadów, zwierząt prehistorycz-
nych, mini zoo, bawiliśmy się w „Małpim gaju” i na zjeżdżalni. 
W ostatni dzień parafialnego wypoczynku udaliśmy się na pły-
walnię „Wodny Raj” w Swarzędzu i na grę w kręgle. 

 Odbyło się to dzięki finansowemu wsparciu Rady Osiedla, 
Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, Caritas, wielu bezinteresow-
nym darczyńcom oraz ogromnej  życzliwości księdza proboszcza 
Dominika Kużaja, który zawsze troskliwie czuwa nad całością 
przedsięwzięcia. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ludziom o do-
brych i otwartych sercach!                                                   (zpm)

W minionym roku szkolnym w SP 55 był realizowany pro-
gram: „Mamy kota na punkcie mleka”, który jest skierowany do 
uczniów z klas 1 – 3. Ogólnym celem jest przekazanie informacji 
o tym jak ważne jest mleko i jego przetwory w codziennej diecie. 
Program finansuje Fundusz Promocji Mleka w Białymstoku. W 
ramach tego programu uczniowie brali udział w dwóch konkur-
sach: „Pyszne mleczne danie Kota Mleczysława” i „Mleko na ma-
jówce”. Laureatem pierwszego konkursu został uczeń z klasy 3b, 
którego przepis został zamieszczony w książce „Książka pełna 
mlecznych przepisów” wydanej przez Fundusz Promocji Mleka. 
W maju oraz w czerwcu br. uczniowie z klas 1 – 3 wzięli udział 
w Quizie wiedzy o mleku. Odbył się także szkolny konkurs pla-
styczny: „Wakacje Kota Mleczysława”.                                  (zpm)

mamy kota
na punkcie mleka
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Z życia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego na Komandorii
ocalić dla siebie i innych 2

Zdjęcia z koncertu trzech chłopców, którzy uczą się w szkole 
muzycznej przy ul. Solnej. Koncert odbył się 10/ kwietnia br. w 
świetlicy, chłopcy grali na gitarze klasycznej, akordeonie oraz na 
trąbce.                                       Tekst i foto Natalia Kaźmierczak

W projekcie ,,Kronika wspomnień” wziął też udział pan 
Henryk Ciesielski: - jeszcze zostało mi kilka kart do uzupeł-
nienia – napomyka, ale to co najważniejsze już zostało wklejo-
ne, ozdobione. jego historia zaczyna się jeszcze w czasie wojny 
w Rostarzewie, niedaleko Wolsztyna, stąd na poczesnym miej-
scu w swoim albumie wkleił obrazek z ratuszem, jedynym za-
bytkowym budynkiem w tej wsi. 

-Tutaj chodziłem do szkoły podstawowej – opowiada. – Moja 
przyszła żona Janka też, ale ona była ode mnie o trzy lata młod-
sza, więc nie zwróciłem na nią uwagi. I dopiero na ślubie mojej 
siostry, jakiś czas później, staliśmy się parą. Przeżyliśmy w mał-
żeństwie 54 lata. Rzeczywiście na dobre i złe, bo żona zaczęła 
szybko chorować, ale była zawsze pogodna i ciekawa świata. 

Nie było wakacji, abyśmy gdzieś nie pojechali: najczęściej nad 
morze do ośrodka zakładowego Poznańskiej Fabryki Łożysk 
Tocznych, gdzie pracowałem blisko 30 lat  jako elektromonter. 
Ale jeździliśmy też w góry, byliśmy w Częstochowie. Zawsze sa-
mochodem: najpierw to był trabant, potem dwa maluchy. I choć 
śmiano się z tych aut, traktując je jako ,,urządzenia do prze-
mieszczania się”, nam służyły wybornie. Mam więc w albumie 
m.in. stronę poświęconą motoryzacji z tamtych czasów.

Jest w albumie pana Henryka strona poświęcona dawnym 
dziecięcym grom i zabawom: gra w kraje i miasta, przeplatanie 
gumek, gra w statki. -Nie trzeba było wymyślnych urządzeń, aby 
świetnie zająć sobie czas – komentuje pan Henryk wyjmując ob-
razek z jojo. Jest też strona ze zdjęciami rodzinnymi. Pan Henryk 

jest bardzo dumny z wnucząt: - Wnuk jest informatykiem, pew-
nie będzie się doktoryzował, a wnuczka w przyszłym roku będzie 
zdawać maturę.

Tymczasem zdrowie Pani Janki pogarszało się. -To ona podjęła 
decyzję o przeniesieniu się tutaj, do DPS – wspomina mój roz-
mówca. - I to był bardzo rozsądny krok, bo gdy musiała przesiąść 
się na wózek inwalidzki, byłoby mi trudno. Razem przeżyliśmy 
jeszcze sporo czasu, wiele wyjazdów z DPS, aż do Jej śmierci w 
tym roku. Ale mam w pobliżu, na Ratajach, rodzinę, staram się 
nadal brać udział w zajęciach organizowanych w DPS. Tyle, że 
już sam...                  Ewa Kłodzińska Foto: Hanna Szymkowiak

           Trzeba się wstydzić!
Z niepokojem, często z niesmakiem obserwujemy pijaństwo w na-

szym DPS. Często wspomina o tym nasz Ksiądz Kapelan, mówi o tym 
nasz Dyrektor... Oczywiście, wiemy, że to nie tylko problem tego DPS, ale 
wszędzie są ludzie nadużywający alkoholu, zakłócając spokój sąsiadom. 
Tam i zdarza się, że pijany  zabrudzi np. windę. I wiemy też, że ani tam, 

W święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kaplicy 
DPS odbywa się specjalna msza św., na którą, kto może, przynosi 
bukieciki kwiatów, ziół i traw albo i wielkie wiązanki zieloności 
wszelakiej. Mszę odprawił kapelan DPS ks. Paweł Deskur, który 
poświęcił kolorowe kompozycje. Symbolicznie mają nas strzec, 
za wstawiennictwem Matki Boskiej, od wszelkiego zła. Został te 
odczytany fragment kazania ks. abp. Stanisława Gądeckiego, cie-
kawie opowiadający o historii zaśnięcia NMP i wzięcia Jej z cia-
łem i duszą do nieba.                         (e) Fot. Waldemar Malicki

Sierpień zaczął się u nas wspaniałym koncertem i wystawą cie-
kawych prac. W ramach programu ,,Niepodległa” wystąpił ze-
spół w „Brygada Tango” z wokalistą i konferansjerem, który 
wszystkim przypadł do gustu. Zresztą cały zespół muzyków za-
serwował nam wspaniały czas wspomnień: od przebojów z okre-
su międzywojennego poprzez piosenki wojenne do repertuaru  

ani tutaj takiej osoby nie można wyrzucić poza nawias społeczności.
Widzimy u nas jednak jeszcze jeden problem. Otóż, osoby, które o wła-

snych siłach nie mogą pójść i kupić alkohol, korzystają ze ,,wsparcia”. To 
są mieszkańcy DPS, którzy nawet sami nie piją, ale wnoszą ukradkiem 
alkohol. Czynią tak też goście. Nazywamy ich ,,donosicielami”. O dziwo, 
nie czują się wcale współodpowiedzialni za nietrzeźwość sąsiadów i są-
siadek w DPS. Wstydźcie się!                (na podst. opowieści, not. E.K.) 

tango i okna tradycyjne bukiety

późniejszego. To były dawne szlagiery znane, pamiętane do dziś, 
więc można było wspólnie ponucić. A wszystko podane z humo-
rem i elegancją.

Mogliśmy też posłuchać rozważań (,,musimy codziennie wal-
czyć o wolność”) artysty plastyka Piotra Paraniaka, absolwenta 
(z wyróżnieniem) poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, który 
pokazał nam kilka interesujących prac z serii Okna. W podzię-
kowaniu artyści otrzymali nasze własnoręcznie zrobione piękne 
statuetki-anioły.   Fot. Hanna Szymkowiak, Waldemar Malicki
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IMIENNIK  WRZEŚNIOWY

H O R O S K O P NA WRZESIEŃ

IdZI (1 września) potrafi szarżować jak dzik – jego totem zwie-
rzęcy. Jest cholerykiem, mężczyzną o dużej aktywności i sile, któ-
ra mogłaby być niszczycielska, ale Idzi ma też rozum i rozwagę. 
Obcując z Idzim trzeba jednak pamiętać, aby go nie zranić (np. w 
uczuciach), bo wtedy zapomina o rozumie... Jest zdyscyplinowa-
ny, skrupulatny. Kieruje się surowymi zasadami moralnymi, jest 
więc wierny w miłości i przyjaźni. Nienawidzi intryg. 

AdRIANNA (8 września) lubi luksus, pieniądze, zaszczyty. 
Kobieta to niebezpieczna, bo intrygi to jej pasja. Podobnie jak 
aktywność, działanie, ale ucieka od odpowiedzialności, dostrze-
gając nadchodzące kłopoty zwija się jak jeż (jej totem zwierzęcy) 
i wysuwa kolce. Raz podjąwszy decyzję nie zmieni jej (nawet gdy 
nie ma racji), bo jest pewna swojego widzenia sprawy. Potrafi być 
wierna w miłości, ale to ona musi zdobyć mężczyznę!

BARAN - Warto bliżej przyjrzeć się osobie, z którą masz zamiar na-
wiązać 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, po-
nieważ nie możesz zrealizować bliskich i dalekosiężnych planów. Tym-
czasem nadchodzi pomyślność wielka i wspaniała, przygotuj się więc na 
wyrazy uznania w domu, jak i przede wszystkim w środowisku zawodo-
wym. 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 cię-
żar. Przy pomocy przyjaciół wybrniesz jednakowoż z opresji obronną 
ręką. Trzeba tylko nie załatwiać kilku spraw naraz. W domu drobne nie-
porozumienia. Wszak - "życie jest jak długa aleja, na końcu której sze-
leszczą 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 ma-
rzy 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. Albo-
wiem 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 kosz-
tem. Powstaje typowe błędne koło. Sam(a) wybierasz świadomie samot-
ność 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 napraw-
dę nie było".

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

SKORPION - Tak to już jest, że jeden szyje drugiemu buty na swo-
ją miarę. Dotknie Cię to. Potem jednak będziesz mieć tak zwany święty 
spokój. Śmiało możesz teraz Ty krytykować otoczenie, żeby się chociaż 
trochę odegrać. W domu czeka Cię dużo skrzętnych zajęć. Wszak opty-
miści "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 Alek-
sandra Świętochowskiego: "Człowiek żywy musi błądzić, bo życie błą-
dzi". Dobrze będzie.

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

WODNIK - Grzegorz Stańczyk: "Rzucasz cień i idziesz dalej". Nie-
stety, są to wszystko pozostawione przez Ciebie w życiu ślady. Piekiel-
nie 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 psy-
chiczne 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.

kancelaria prawna mobi prawnik
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Oferujemy szeroko pojętą obsługę prawną osób indywidualnych 
oraz przedsiębiorstw w korzystnych dla Klienta cenach. Zajmujemy się przede 
wszystkim dochodzeniem praw i związanych z nimi roszczeń w imieniu osób 
poszkodowanych w wyniku różnego rodzaju wypadków komunikacyjnych lub 

wadliwego wykonywania umów. 
W praktyce oznacza to najczęściej, że masz prawo 

domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia, gdy:
• pieniądze, które wypłacił dotychczas ubezpieczyciel za wypadek, są zaniżone,

• warunki hotelowe na wakacjach odbiegały od oferty biura podróży. 
Powierz swoją sytuację prawną profesjonalistom! 

Wstępne rozpoznanie sprawy jest bezpłatne!
Zapraszamy na www.mobi-prawnik.pl    Telefon kontaktowy: +48 577-410-740

Adres e-mail: biuro@mobi-prawnik.pl
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CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

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

www.kamieniarz.org.pl  

1988

tel. 6187925 48  kom. 507 047 067

 2018kołobrzeg
ATRAKCyjNE

NIEKRęPUjąCE
B. TANIE POKOjE 
I APARTAMENTy

W dZIElNICy SANATORyjNEj
 waclaww@neostrada.pl

      Tel. 94 351 72 34

   505 155 276, 697 144 395

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

Ławeczki i akcesoria nagrobkowe
Najwyższa jakość, indywid. projekty

Zakupy na raty

Punkty sprzedaży: ul. Mogileńska 42
Ul. Lechicka 60

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

www.nagrobki-granitex.pl

      BAdANIE WZROKU I MOdNE OKULARY 
                               Karina Kozanecka tel. 604 138 262 

OPTYK PLUS MINUS

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

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

Tel. 61 653 26 49          509 207 061 

restauracja.graczyk@gmail.com
www.restauracjagraczyk.pl

RESTAURACjA

 taka reklama
kosztuje 29 zł 
61 876 84 88,    506 972 404
   E-meil: sd@roletim.pl

 taka reklama
kosztuje 29 zł 
61 876 84 88,    506 972 404
   E-meil: sd@roletim.pl

Rentgen zębów
Protetyka (raty)

leczenie ozonem
leczenie laserem

na pomoc zniszczonym włosom
W Salonie SAPHONA przy ul. Ła-

skarza wprowadzono  nowy zabieg na 
włosy, z wykorzystaniem najnowszych 
specjalistycznych kosmetyków. Mówi 
fryzjerka pani Izabela jarysz.

- Podczas tegorocznego upalnego i bar-
dzo słonecznego lata najbardziej ucierpiały 
nasze włosy, a biorąc pod uwagę, że wcze-
śniej wiele naszych klientek korzystało z 
farbowania, że używały lakierów, efekt jest 
teraz... opłakany. Aby włosy zregenerować 
konieczne jest silne ich nawilżenie. W tym 
celu wprowadziłyśmy najnowszą linię ko-

smetyków. W ich skład wchodzi specjal-
ny szampon, potem stosujemy odżywkę 
lub maskę. Zastosowanie słabszego lub 
silniejszego środka zależy od diagnozy 
stanu włosów, stawianej przez fryzjer-
kę. To ona potem zaordynuje odpowied-
nie kosmetyki. Później włosy poddane 
są nawilżeniu w specjalnym urządze-
niu wytwarzającym parę. Dodatkowym 
bodźcem dla włosów może być specjalny 
olejek, wcierany  w końcówkę włosów. To 
zazwyczaj bardzo potrzebne jest blon-
dynkom.                                    Not. E.K. 





      
      

Św. Kamila
apteKa 

          Godziny otwarcia apteki:
pn. - pt. 8 - 20, sob. 8 - 14, niedz. 9.30 - 13.30

 adres:
 ul. toruńska 23
 61-045 poznań
 tel. 61 879 26 99

APTEKA
ŚW. KAMILA

KRUSZWICKA

TRZEMESZEŃSKA

CZERNIEJEWSKA

  WITKOWSKA

      POWIDZKA

WARSZAWSKA
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