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Nowa
tablica
na kościele
w Zielińcu,
ufundowana
przez parafian
Powstańcom
Wielkopolskim
w 100-lecie
Ich czynu
zbrojnego,
który
przyniósł
nam wolność.
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Medale zaprojektowane i prywatnie wykonane przez artystę
rzeźbiarza Stanisława Mystka. Z lewej: z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polske niepodległości. Z prawej: dla uczczenia powstań
narodowych, w tym Powstania Wielkopolskiego 1918 roku.
Plakat_B2_krzywe.pdf
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Apel o dokumenty

Wiersz dedykuję wszystkim Pwstańcom
Wielkopolskim. Chwała wyzwolicielom!

Włodzimierz Pazderski

W związku z planami opublikowania książki
o historii Głównej w czasie Powstania Wielkopolskiego, zwracamy się z apelem do osób, które
posiadają wspomnienia, zaświadczenia lub fotografie Powstańców Wielkopolskich zamieszkałych na tym terenie przed 1 września 1939 roku,
aby skontaktowały się z nami na adres mailowy:
powstanieglowna@gmail.com albo poinformowały redakcję "Czasopisma Mieszkańców MY"
Autorzy

Słupy i wiaty w rękach MTP

Powstanie nie lepiej robić swoje?

Smutne było życie
w kraju utraconym,
pod obcym buciorem,
prawem zniewolonym.

Powstał wielki naród,
Władze Poznania przekazały niedawno Międzynarodowym
naprawdę wstał z kolan,
Targom Poznańskim takie nowe zadania, które z tą wystarósł z każdym wystrzałem wienniczą marką zupełnie się nie kojarzą, bo tematycznie nie
zastęp Wielkopolan.
mają z nią nic wspólnego. Wygląda to tak, że nasze miasto daje

Wtedy przed stu laty
pod pruskim zaborem
ruszył wielki naród,
by walczyć z honorem.

Teraz Polska wolna,
lecz wracam do chwili
gdyśmy Wielkopolskę
krwawo wyzwolili.

Otuchę z balkonu
dał nam Paderewski,
rozpalił w nas serca
i Poznań królewski.

Dziś tych dzielnych ludzi,
co walczyli sami,
przez pamięć, szacunek
zwiemy powstańcami.

Za ojczyznę wolną,
za sens ich istnienia
walczyli powstańcy,
mężnie, bez wytchnienia.

Mając to w pamięci,
dziś obiecujemy
nigdy nie zaginie
póki my żyjemy.

Autor wiersza mieszkaniec Kobylepola
Włodzimierz Pazderski (ur. 1954) o sobie:
Mam dwie cudowne pasje, które są istotnymi elementami mojego życia. To coś, na co chcesz przeznaczyć swój wolny czas i co
motywuje mnie do działania. Wędkarstwo i pisanie wierszy, bo
o tym mowa, są czynnościami połączonymi z niesamowitym wewnętrznym uczuciem pozwalającymi zatrzymać chwile. Z jednego jak i z drugiego nie można się utrzymać, więc zawodowo jestem
taksówkarzem. Ryby łowię od lat dziecinnych, jest to hobby, które
zaszczepił we mnie ojciec. Wiersze tworzę od zawsze, pierwsze zapisywałem w głowie, a pod koniec 2013 roku zacząłem przelewać
je na papier
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zarobić swojej spółce z o.o., chociaż to przecież ona jemu powinna przynosić dochody. Takie odwrócenie sprawy na głowie
budzi nie tylko obawy o finansową kondycję MTP, ale i zarzuty
o pomijanie przez miasto przetargów i stosowanie niedozwolonych praktyk monopolistycznych. Wskazują na to niektórzy
miejscy radni, lecz dotąd bezskutecznie.
W marcu 2018 roku MTP przejęły od miasta zarządzanie
wszystkimi słupami ogłoszeniowymi w mieście i zaraz podwoiły
z nawiązką opłaty za korzystanie z tej formy reklamy. Efekt jest
taki, że słupy często stoją gołe, a nasila się umieszczanie różnych
ogłoszeń „na dziko”. Nie widać też zapowiadanej poprawy estetyki słupów ani obietnic postawienia nowych. Poprzednio słupami zarządzała Usługowa Spółdzielnia Inwalidów i dawała sobie
dobrze radę.
Od początku tego roku MTP przejmują na 10 lat wiaty przystankowe z ich funkcjami reklamowymi. Umowy z miastem
tracą dotychczasowi dzierżawcy wiat, a korzystających z nich
reklamodawców dręczą niepewności i obawy. Dyrektor Biura
Nadzoru Właścicielskiego miasta Beata Kocięcka zapewniała, że
„przekazanie MTP zarządu nad reklamami pozwoli uporządkować infrastrukturę i miejską przestrzeń. Obowiązywać zaczną bowiem jednakowe standardy. Wprowadzone rozwiązanie pozwoli
też zwiększyć liczbę wiat przystankowych i poprawić stan techniczny tych już istniejących”. Nie za duże to oczekiwania?
Krążą żartobliwe komentarze, że władze Poznania mogą
przekazać pod zarząd MTP jeszcze takie sfery jak np. parkingi, targowiska czy ...miejskie szalety. Dlaczego niby nie? Na tym
też ktoś zarabia, więc można dać zarobić Targom. Sam prezydent
Poznania pokazuje tylko same korzyści z oddawania różnych
miejskich dochodowych działalności potężnej firmie wystawienniczej. Jakby nie widział, że odbywa się to kosztem wielu mniejszych podmiotów, pozbawianych w ten sposób dochodów?
Rada Miasta Poznania akceptuje takie niecodzienne prezydenckie propozycje, nie zważając widać na ich negatywne skutki społeczne. Czy w magistracie zwolnią się przynajmniej jakieś
urzędnicze etaty po niepotrzebnych teraz urzędnikach? Lepiej
jednak, aby zarządowi MTP udało się przywrócić firmie wystarczajace dochody z działalności wystawienniczej, a nie z reklam
na miejskich przystankach i słupach, co wielu potrafi, może nawet lepiej.
WS
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przemyślenia radnego

Decyzje podjęte z początkiem kadencji w
Radzie Osiedla przynoszą spodziewany, pozytywny efekt. Miniony rok był bardzo wyjatkowy. Pięknieje park przy ul. Browarnej,
Folwarczna wreszcie rusza z budową,VW
przebudował układ komunikacyjny w Zielińcu. Powstały nowe ulice oraz chodniki,
kilka jest obecnie projektowanych. Funkcjonują nowe przystanki w Kobylepolu. Krzysztof Bartosiak
Dobra współpraca z Zakładem Lasów Poznańskich zaowocuje
niebawem przejęciem przez mieszkańców wszystkich czterech
okolicznych stawów. Poniżej: staw Olszak

4
wiele. Dziękuję Wam
Koleżanki i Koledzy
za zaufanie, jakim
obdarzyliście mnie
wówczas. Wierzę, że
ponownie spróbujemy działać w ,,nowej'' Radzie Osiedla,
gdyż na wiosnę odbędą się do niej wybory. Część obecnego zespołu niestety z różnych względów
opuści nas, a w ich miejsce wejdą nowi radni, zapewne bardzo
oddani okolicy.
Liczę też na wsparcie obecnych Radnych Miejskich. Próbowałem znaleźć się w tym gronie, ale nie było mi to obecnie dane!
Dziękuję Wam Drodzy Mieszkańcy za oddane głosy... Cóż, obecna ordynacja wyborcza faworyzuje partie polityczne. Jestem
pewien, że kiedyś ulegnie to zmianie lub niektórzy zmienią zdanie,przestając ufać ,,telewizyjnym”twarzom.

Składam Wszystkim Czytelnikom miesięcznika „MY”
najlepsze życzenia w Nowym 2019 Roku i do zobaczenia
nie tylko na osiedlu!
Krzysztof Bartosiak
Aby być szczęśliwym, trzeba pragnąć, działać i pracować,
taki jest porządek przyrody, której życie polega na działaniu.
Paul Holbach

Kulturalnie nie odstajemy już od pozostałych osiedli. Integrujemy się lokalnie. Pomoc Radzie okazują mieszkańcy Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu ,,Monar” czy Stowarzyszenia
Pogotowie Społeczne. To nie tylko wspólne wiosenne sprzątanie
czy doroczny festyn przy ul. Borówki, lecz codzienny kontakt.
Duże firmy jak Volkswagen i Huta Szkła też są zawsze chętne do
różnych działań. Parafie również wspierają działania RO.
Zaciera się powoli podział między częściami osiedla A-Z-K.
Kiedy cztery lata temu szukałem ludzi gotowych pójść za mną
wiedziałem, że gdy stworzymy zespół wtedy możemy zdziałać

Nowe przystanki są widocznym efektem naszych starań.

Wyginam śmiało ciało... A co? Nie mogę?
Przecież jest karnawał, więc tańczę walca,
walczyka parami. Ten walc, gdy z podmiejskich knajp, w swojej kolejnej odsłonie, wkroczył na salony, stał się symbolem swobody
obyczajowej, wzburzając wszelkie przyzwoitki i matrony. Bo tancerka unosiła swoją suknię, bo on i ona wtapiali się w siebie. To był ,,
walc odurzający, niebezpieczny, w którym dwa
czyste przed chwilą ciała łechcą się, dotykają, wabią, drżą” (to nie
ja wymyśliłam, tylko nasz poczciwy Józef Ignacy Kraszewski). No,
i jak się tu nie oburzyć na takie łamanie konwenansów?
Jeszcze większą karierę zrobiło tango, które po różnych tanecznych przeróbkach, wróciło do swoich korzeni i zostało w
2009 roku wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Wypatruję więc tancerza, który wzrokiem i owym specyficznym ruchem głowy da znać, że mnie do tańca zaprasza. Nawiasem
mówiąc i w Polsce powstały niezliczone ,,szkoły tanga”, a jego mistrzowie, zapraszani na pokazy karnawałowe, każą sobie za popis
nieźle płacić. Jakkolwiek owo tango zatańczymy, wiadomo, że ,,do
tanga trzeba dwojga”.
Poznań zawsze doskonale się bawił. Potwierdzają to stare,
sprzed 150 lat zapiski: ,,ów pan karnawał(...)i w Poznaniu też
się niepoślednio pojawia(...) od ósmej wieczorem do szóstej z
rana.'' Jednego roku Poznań bawił się elitarnie m.in. w Bazarze,
ale i w innych salach: ,,każdego dnia bale: w niedzielę w sali (Towa-

rzystwa) Naukowej Pomocy, w poniedziałek na kawalerskim, we
wtorek na dobroczynnym balu”, aby już w kolejnym roku eleganckie sale świeciły pustkami na rzecz ścisku w prywatnych domach
z „rozwiązywaniem fizykalnego zadania: ,,jak w małej przestrzeni
pomieścić ile możności największą liczbę ciał ruchomych”.
Można by przy tej okazji postawić pytanie sprzed jakiegoś
półwiecza: gdzie się podziały tamte prywatki? I jak w tamtych
niewielkich mieszkaniach pomieszczono sporą zazwyczaj ,,liczbę
ciał ruchomych”. No, i jak można było w takich warunkach zatańczyć, powiedzmy, takiego twista. Tu młodym wyjaśniam, że był to
taniec popularny w latach 60. XX wieku, polegający na energicznych ruchach nóg, rąk, bioder; para tańczyła... w miejscu, nie dotykając się, wyginając ,,siało ciało” do tyłu (oj, trzeba było mieć nie
lada kondycję, a przede wszystkim elastyczność kręgosłupa i stawów wszelakich), a wszystko to do muzyki rock and rollowej...
Niegdyś jednak nie na samym tańczeniu (a także uzupełnianiu kalorii i gaszeniu pragnienia) zabawa karnawałowa polegała. Uatrakcyjniano ją ,,pomysłowymi grami towarzyskimi,
takimi jak ciuciubabka, myszka i kotek, zepsuty telefon(...)”. Choć,
i dzisiaj dobry wodzirej towarzystwo do ,,gier” zaprasza, a że są
one mało wyrafinowane to inna rzecz...
Teraz – w naszych okolicach – świetne zabawy proponuje czy to
Maltańska na Komandorii, czy Graczyk w Antoninku... A jak to
ma śmiałość to i prywatkę z cateringiem przygotuje! Tegoroczny
karnawał trwa do, jak co roku, podkoziołka – to będzie północ z 5
na 6 marca, kiedy zamilkną wszelkie instrumenty muzyczne, a ze
stołów znikną mięsiwa i alkohole... A na razie: ,,marsz na bal”!
Ewa Kłodzińska

marsz na bal !
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Tablica na kościele w Zielińcu

hołd i pamięć Powstańcom

Na ścianie frontowej parafialnego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Zielińcu dnia 27 grudnia 2018 r. odsłonięto
brązową tablicę, upamiętniającą 100-lecie wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Krótka ceremonia odbyła się po wieczornej mszy świętej, poświęconej jubileuszowi
heroicznego, wspaniałego zrywu Poznaniaków, którzy potrafili wywalczyć niepodległość. Tablicę ufundowała parafialna
społeczność, którą od czterech lat prowadzi proboszcz ksiądz
Piotr Ratajczak. Płaskorzeźbę stworzył znany z wielu pięknych
dokonań artysta plastyk z Antoninka pan Stanisław Mystek.
Ksiądz proboszcz podkreślił m.in., że nowa tablica na murze kościoła
wpisuje się w szereg innych działań organicznych,
patriotycznych
i duchowych na terenie parafii. Wyjaśnił też
pokrótce znaczenie poszczególnych symboli
umieszczonych na płaskorzeźbie.
Na samej górze widnieje łaciński napis
„SURGE
POLONIA”,
czyli „Powstań Polsko”,
towarzyszący
wszyst-

kim podejmowanym wysiłkom niepodległościowym Polaków.
Pod wezwaniem widnieje dumny powstańczy orzeł w koronie,
osłaniający swoimi skrzydłami licznych walczących żołnierzy
i rozpostarty nad nimi narodowy sztandar. W centrum kroczy
odważnie dobosz z werblami, prowadząc wszystkich do boju.
Z tyłu widać słynną poznańską kawalerię, widocznym akcentem
jest Krzyż Powstania Wielkopolskiego.
Pod głównym dziełem rzeźbiarskim umieszczono napis okolicznościowy: W 100. ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA
WIELKOPOLSKIEGO 1918-2018. Niżej zacytowano mądre,
ważne i stale aktualne słowa naszego papieża Jana Pawła II, wypowiedziane w Poznaniu w 1997 roku: „Świadomość własnej
przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by
przekazać następnym wspólne dobro - OJCZYZNĘ”.
md

Przyszłość Osiedla Maltańskiego

nadzieje
na przełom
Znów - jak od dziesięcioleci – mówi się, że wkrótce może za-

paść decyzja bardzo ważna dla około 300 rodzin Osiedla Maltańskiego. Tym razem ma to być sprzedanie gruntu przez właściciela,
czyli poznańską kurię, państwowej spółce Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości. Ten nabywca mógłby podobno zagwarantować właściwy sposób opuszczenia mieszkańców domów i altan
postawionych na osiedlu.
Władze Poznania chciałyby powstania na tym terenie zabudowy klasy premium, czyli nowoczesnego ekologicznego budownictwa mieszkaniowego. Obowiązujący miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dopuszcza tu budowę bloków
4-kondygnacyjnych. Część mieszkańców być może spełni warunki uprawniające do mieszkania komunalnego lub socjalnego.
Miasto chciałoby jednak oczekiwać partycypowania kurii w remonty miejskiego zasobu mieszkaniowego i jego budowę.

100 wydań "Gazety OWa"

W grudniu 2018 roku ukazał się setny numer wydawanej od
26 lat na Osiedlu Warszawskim prywatnej gazety periodycznej
„OWa”. Łatwo obliczyć, że jest to więc w zasadzie kwartalnik, który cały czas wydaje własnym sumptem radny miasta Poznania
od siedmiu kadencji pan Michał Grześ. Wątpliwe, aby w naszym
mieście jakikolwiek inny samorządowiec mógł pochwalić się takim wyczynem jako wydawca. Ta godna podziwu aktywność
wydawniczo-redaktorska wywoływała pod adresem pana M.
Grzesia pewne zarzuty, więc wydawca w istocie oddał swoją gazetę do dyspozycji Rady Osiedla. Nadal jednak sam finansuje cały
koszt, który wynosi obecnie około 1 tys. zł za jedno wydanie.

Padła opinia, że gdyby państwowa spółka kupiła teren Osiedla
Maltańskiego, wówczas mogłaby część gruntu przeznaczyć pod
realizację rządowego programu Mieszkanie Plus. To wszystko
jednak są spekulacje, obietnice, mgliste plany. Niektórzy mieszkańcy zarzucają, że kuria prowadzi za ich plecami jakieś różne
działania zmierzające do sprzedaży tych terenów. Dla wszystkich lokatorów mieszkań na działkach jest istotne, czy otrzymają
nowe lokum i jak zostanie rozwiązany zwrot poniesionych nakładów. Na razie nie ma więc żadnej pewności, że 2019 rok okaże się naprawdę przełomowy w dziejach Osiedla Maltańskiego.

Gratulujemy wydania 100 numerów „Gazety Owa” i życzymy powodzenia w następnych wielu latach edytorskiej działalności.
Marcin Dymczyk z redakcją „MY”

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

6

Powstaniec Wielkopolski Czesław Paweł Witkowski

Czesław Paweł Witkowski urodził się 24 czerwca 1899 roku
w Poznaniu na Zawadach. Był drugim dzieckiem Pelagii z
Fryderów (1868-1899) i Kazimierza (1865-1945) Witkowskich
– pierwszym był syn Stefan (1997-1953). Ojciec Czesława był
ogrodnikiem – prowadził własne ogrodnictwo na Zawadach.
Matka zmarła krótko po urodzeniu Czesława, który urodził
się z rozczepionym podniebieniem, z tzw. „zajęczą wargą”.
Kazimierz Witkowski dwa lata po śmierci Pelagii ożenił się powtórnie. Drugą jego żoną została bratanica zmarłej Pelagii – Stanisława z Fyderów (1881-1929). Z drugiego małżeństwa przyszło
na świat pięcioro dzieci: Kazimiera (1903-1952), Władysława
Dziun (1904-1988), Marian Marych (1907-1984), Waleria Leta
(1908-1998) i Ludwik Ludas (1910 -1996).
Czesław w wieku dojrzałym nosił wąsy, które zasłaniały bliznę
po operacyjnym zszyciu zajęczej wargi. Razem ze swym starszym
bratem Stefanem brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim
1918-1919. Wśród rodzinnych fotografii zachowało się zdjęcie
grupowe, na którym między innymi znajduje się on w mundurze
powstańca wielkopolskiego.
Czesława zafascynowała radiofonia i stała się jego pasją. Sam
zbudował odbiornik kryształkowy, tzw. detektor. Siostrzenica
mojej mamy, moja kuzynka – Marylka z Dłużewskich–Stańczakowa (1920-2013) opowiadała mi, że jako ośmioletnia dziewczynka była w odwiedzinach u rodziny Witkowskich na Zawadach i
wujek Czesiu założył jej słuchawki, a ona po raz pierwszy w życiu
słuchała radia.
Czesław związał się z kobietą, która była zawodową praczką i
zatrudniała się do pracy również u Witkowskich na Zawadach.
Żył z nią bez ślubu. Rodzina nie akceptowała takiego postępowania i nie utrzymywała z nim kontaktów.
W książce Czesława Łuczaka „Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu” znajdują się, między innymi, następujące informacje. 2 października 1939 r. Wydano zarządzenie o
konfiskacie wszystkich znajdujących się w posiadaniu ludności
polskiej aparatów radiowych i pod groźbą śmierci zakazano Polakom słuchania radia. 24 września 1940 r. Gestapo aresztowało
Czesława Pawła Witkowskiego za nielegalne słuchanie zagranicznych radiostacji. (...) 3 lipca 1941 r. Sąd specjalny w Poznaniu skazał za nielegalne słuchanie zagranicznych radiostacji i za

TRANZYT ULICZKAMI - NIE!

Po wprowadzeniu jednego kierunku ruchu na ulicy Pustej w
Antoninku, bardzo niebezpiecznym skrótem tranzytowym w popołudniowych godzinach szczytu stały się osiedlowe ulice Wiesławy, Bożeny, Kwiryny, Ludmiły i inne. Kierowcy „skrótowicze”
mają za nic ograniczenie szybkości do 30 km na godz. Niedawno
zdarzyła się bardzo poważna kolizja, szczęśliwym zbiegiem tym
razem bez poważnych ofiar, ale tragedia wisi tu na włosku każdego dnia. Łatwo to zrozumieć widząc jak szalony jest tranzytowy
ruch w tym rejonie np. około godziny 16.

Tranzytem przez osiedlowe ulice jeżdżą bardzo szybko,
ale czasem trafi sie zawalidroga koparka.

Główna, lato 1919. Stoją: NN, Janina Witkowska (1903-1957),
Edward Skowroński (1893-1934), Władysław Witkowski (18991970), Czesław Witkowski (1899-1941). Siedzą: Rozalia Witkowska (1897-1956), Marta Witkowska-Skowrońska (1894-1968),
Helena Witkowska-Dłużewska (1896-1977), Stefan Witkowski
(1897-1953). Ta fotografia została wykonana w nie istniejącym
już przydomowym ogrodzie (obecnie ul. Główna 32), za płotem
widoczne podwórze – w murowanym budynku, który istnieje do
dziś, mieściła się stajnia i obora.
rozpowszechnianie wśród ludności polskiej w formie biuletynu
zasłyszanych informacji: Ignacego Silskiego, Edmunda Narzyńskiego i Czesława Pawła Witkowskiego na karę śmierci. (...) 18
listopada 1941 r. W więzieniu przy ul. Młyńskiej zgilotynowano za słuchanie zagranicznych radiostacji i rozpowszechnienie
zasłyszanych w nich wiadomości – Ignacego Silskiego, Edwarda
Narzyńskiego, Czesława Witkowskiego.
Z powyższego wynika, że Czesław Witkowski działał w konspiracji. W Poznaniu na cmentarzu miłostowskim znajduje się
grób rodzinny Kazimierza Witkowskiego i na tablicy nagrobnej,
między innymi, napisano: Czesław Witkowski ur. 24.06.1899 r.
Stracony przez okupanta w Poznaniu 18.11.1941 r. Czesław był
synem stryja mojej mamy, a więc jej kuzynem, a dla mnie drugorzędowym wujem.
Stanisław Kostka SZYMAŃSKI

W porze szczytu tu jest bardzo tłoczno i szybko.
Był już wypadek, następne to kwestia czasu.
Należy podkreślić, że wobec zakazu wjazdu w jednokierunkową ulicę Pustą, dla tranzytu pozostaje dobra możliwość korzystania z ulic Bożeny, Warszawskiej i Browarnej. Kto jednak chciałby
nadal wybierać tranzyt typowo lokalnymi ulicami wewnątrzosiedlowymi, ten powinien zostać zmuszony do przestrzegania szybkości do 30 km na godz.
Rada Osiedlowa sygnalizowała problem Zarządowi Dróg Miejskich, ale ten go zbagatelizował. Policja zareagowała przysyłając
drogowy patrol, ale w ...południe, gdy tranzyt nie istnieje. Dlatego mieszkańcy nadal kategorycznie domagają się nowego odpowiedniego oznakowania ulic i stosownych działań policji. md
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Teatr Scena na Piętrze

SERCA DLA KUBY

,,Echo serc” rozbrzmiewało długo i radośnie, a kto mógł ten
nie szczędził grosza na rzecz chorego Kuby... Grudniowy koncert
charytatywny w Scenie na Piętrze to kolejne udane przedsięwzięcie w trwającym 40. sezonie tego teatru. Najpierw był koncert
śpiewany i grany przez artystów scen i estrad poznańskich, a potem aukcja, na której licytowano dobra wszelakie: od wykwintnych wędlin po większe i mniejsze dzieła sztuki.

Remont kościoła św. Jana Jerozolimskiego

ewangeliści z filaru

W 1948 roku ksiądz proboszcz Władysław Koperski zawarł
umowę ze Stanisławem Teisseyre'm (malarz, rektor PWSSP w
Poznaniu)) dotyczącą wykonania dekoracji malarskiej kościoła św. Jana Jerozolimskiego. Świątynia została poważnie zniszczona i podczas wojny, kiedy umieszczono w niej warsztaty
krawieckie, i podczas ostrzału artyleryjskiego w lutym 1945
roku. W 1948 r. przystąpiono do odbudowy kościoła.
Stanisław Teisseyre zobowiązał się do wykonania ,,partii figuralno-ornamentalnych” i do nadzoru artystyczno-technicznego
nad realizacją monochromii ścian i sklepienia. Na filarze umieścił postaci czterech ewangelistów, na południowej ścianie nawy
głównej ogromne malowidło ,,Spotkanie w drodze do Emaus”.
20 lat później (jesień
1969r.) odnowiono prace artysty. To wówczas
,,przemalowano całkowicie” m.in. postaci ewangelistów.. Teraz, pół wieku
później, ewangeliści otrzymują ,,inną twarz” i niejako wychodzą z filara.
Kosztowało to konserwatorów dziesiątki godzin
mozolnej pracy, cierpliwego ,,punktowania” powierzchni czubeczkiem
pędzelka, aby w rezultacie
otrzymać niezwykły efekt
– owo ,,wychodzenie” postaci z tła.

No, cóż ,,Echo” przebrzmiało, a już na afiszu ,,Vendetta a'la
Kobietta”, z którą 14 stycznia zjeżdża do Poznania teatr Władca Lalek ze Słupska. Teatr posiada w swoim repertuarze tak
przedstawienia dla dzieci jak i dla dorosłych. Z anonsu wynika, że ,,Vendetta...” będzie, oczywiście, spektaklem wybitnie dla
dorosłych, skoro porusza odwieczne problemy damsko-męskie,
a wszystko m.in. na podstawie dobrych tekstów kabaretowych.
Zapowiada się więc przednia zabawa, okraszona eleganckim humorem. Problemy rozwiązywać będą Urszula Szydlik-Zielonka
również reżyser oraz Ilona Zaręba. Wraz ze Sceną na Piętrze –
zapraszamy!
(E.K.) Fot. Krzysztof Styszyński

KARTUSZ. Po zdjęciu warstw brudu wszelakiego, stiukowy
kartusz szlachecki nad wejściem do Kaplicy św. Krzyża odsłonił
swoje pierwotne, niezwykle intensywne barwy! Zwieńczeniem
prac nad tym elementem ma być nałożenie złoceń. Przypomnijmy, że kaplicę ufundował komandor maltański Michał Dąbrowski. Ów kartusz z herbem Junosza umieszczony jest na tle
krzyża maltańskiego, a ujmują go dwa krzyżujące się sztandary,
są elementy uzbrojenia (panoplia), instrumenty wojskowe. To
ma przypomnieć, że Dąbrowski był także generałem majorem
wojsk polskich.

Nad wejściem do Kaplicy św. Krzyża konserwatorzy odsłonili
pierwotne kolory pięknego kartusza z herbem szlacheckim
TEN SAM! Nasuwa się myśl, czy parafianie poznają wnętrze
swojego kościoła, gdy już wszystko – wyremontowane, odnowione, odmalowane itd. - wróci na swoje miejsce? Jakiekolwiek będą
to odczucia to jednak nadal będzie to ta sama niewielka a wielce
zabytkowa świątynia ze swoim patronem św. Janem Jerozolimskim!
Ewa Kłodzińska Fot. Waldemar Malicki
PS. Z satysfakcją informujemy, że wyimki z naszych artykułów
o remoncie kościoła św. Jana Jerozolimskiego wzbogaciły materiał o świątyni na Komandorii w internetowej Wikipedii.
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Święto loi kratong

Mateusz „Biszop” Biskup pochodzi
z Osiedla Antoninek, gdzie chodził do
Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Mińskiej. Po ukończeniu studiów w USA
mieszkał 10 lat w Szkocji, pracując
w przemyśle naftowym. Obecnie mieszka
w Bangkoku, gdzie pracuje jako nauczyciel języka angielskiego. Prowadzi kanał
na Youtube pt. „Belfer w Tajlandii”.

Rok temu opisałem, Drodzy Czytelnicy, w jaki sposób Tajowie obchodzą święta Bożego Narodzenia. Dzisiaj chciałbym
opisać moje ulubione święto Loi Kratong, jako żywo przypominające nasze Wianki podczas Nocy Świętojańskiej. Tajskie
słowo „loi” oznacza „spławiać”, zaś „kratong” to niewielka tratewka wykonana z drewna bananowego i bogato zdobiona liśćmi tego drzewa, kwiatami, świeczkami i kadzidełkami. Owo
święto jest obchodzone podczas pierwszej listopadowej pełni
księżyca. Tajowie gromadzą się wtedy nad brzegami rzek i kanałów, by spławić nimi swoje kratongi.
Tego dnia w szkołach nie ma zajęć. Wszyscy uczniowie gromadzą się na placu apelowym i własnoręcznie wykonują kratongi. Materiały potrzebne do ich wytworzenia przynoszą ze sobą
z domu. Często przychodzą do szkoły razem z rodzicami, którzy pomagają im w zrobieniu kratonga. Nie jest to bowiem takie
proste! Kawałek bananowego pnia należy opleść liśćmi i dopiero potem przystąpić do jego ozdabiania. Moim zadaniem tego
dnia jest piłowanie bananowego pniaka na niezbyt grube plasterki. Jest to bardzo miękkie drewno, ale po upiłowaniu kilkunastu
– kilkudziesięciu plastrów zawsze mam odciski na dłoniach.

Moi uczniowie z własnoręcznie wykonanymi kratongami,
na tle zajętymi uczniami i rodzicami.
Kratong jest formą przebłagania duchów rzeki za to, że ją zanieczyszczaliśmy przez cały rok. Ma też znaczenie magiczne.
Oprócz wspomnianych ozdób, należy do każdego kratonga włożyć mały pieniążek oraz kawałek paznokcia lub pukiel włosów.
Pieniążek jest po to, by pomyślność towarzyszyła nam przez cały
następny rok, a paznokieć lub pukiel symbolizują choroby, które
wraz z kratongiem powinny odpłynąć w siną dal.
Kratongi są ekologiczne – swykonane tylko z naturalnych materiałów. Nie ma więc żadnych przeciwwskazań, by spławiać je
rzekami i kanałami. Wieczorem przepięknie wygląda rzeka Chao
Phraya rozświetlona tysiącami świeczek umieszczonych na kratongach. W momencie spławienia kratonga należy wypowiedzieć
jakieś życzenie. Kto nie chce własnoręcznie robić kratonga może
kupić „gotowca” w sklepie lub na jednym z niezliczonych targów.
Taki kratong będzie miał jednak znacznie mniejszą moc!
Przyznam się, że jestem bardzo kiepski w produkcji tych tajskich tratewek. Zajęcia praktyczno – techniczne w Szkole Podstawowej nr 86, do której uczęszczałem zawsze były moim
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przekleństwem. Nie odziedziczyłem bowiem po mojej Mamie –
artystce żadnych zdolności manualnych. Z pomocą spieszą mi
rodzice moich uczniów – zawsze przygotowują dla mnie pięknego kratonga, za co jestem im bardzo wdzięczny. W pobliżu mojej
szkoły nie ma żadnej rzeki, ani kanału, więc kratongi wyprodukowane przez dzieci są spławiane w naszym szkolnym basenie.
Do niedawna istniała także tradycja puszczania tego dnia w
niebo leciutkich lampionów wykonanych z papieru ryżowego.
Symbolika jest identyczna jak w przypadku kratonga – razem
z nim mają ulecieć wszelkie nasze troski i choroby. Lampiony
unoszą się w górę dzięki gorącemu powietrzu ogrzewanemu źródłem ognia znajdującym się u ich podstawy. Kilka lat temu jeden z takich lampionów wylądował na terenie Wielkiego Pałacu
i wywołał niewielki pożar. Na lampiony skarżyli się także piloci
samolotów podchodzących do lądowania na lotnisku Suvarnabhumi. Dlatego władze zakazały ich puszczania w Bangkoku. Na
prowincji jednak ta tradycja jest nadal kultywowana.

Zrobione przez dzieci kratongi zostały spławione
w naszym szkolnym basenie.
W tym roku na święto Loi Kratong moja szkoła przygotowała niespodziankę dla zagranicznych nauczycieli. Otóż postanowiono nas przebrać w tradycyjne tajskie stroje zwane Rapaten,
składające się z białej koszuli ze złotymi guzikami oraz obszernych spodni ze złotego jedwabiu (fot. niżej(. Pomaszerowałem
tego dnia do szkoły ubrany w ten strój wywołując niemałą sensację na ulicach! Mieszkam bowiem w dzielnicy, w której jest bardzo mało białych. Sam widok „faranga” (białego obcokrajowca)
jest czymś niezwykłym, a co dopiero faranga ubranego w tradycyjny tajski strój! Kilku Tajów o mało nie spadło ze zdziwienia ze
swoich skuterków, gdy
mnie zobaczyli. Kiedy
wstąpiłem po drodze
do lokalnego centrum
handlowego zrobiło
się wokół mnie małe
zbiegowisko, a niektórzy Tajowie zaczęli sobie robić ze mną
zdjęcia. Było bardzo
miło – Tajowie bardzo
lubią farangów, którzy znają i szanują ich
obyczaje. A ich reakcji nie ma się co dziwić. Wyobraźcie sobie
jak byście zareagowali
widząc na poznańskiej
ulicy Papuasa ubranego w tradycyjny polskiego szlachcica.
Mateusz Biskup Autor w tradycyjnym tajskim stroju
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Mieszkanka Osiedla Przemysława słusznie alarmuje, że metalowe bariery, umieszczone nprzy wąskim chodniku wzdłuż ulicy
abpa W. Dymka stanowią obecnie dla pieszych śmiertelne zagrożenie. Przed niczym absolutnie nie chronią, natomiast uniemożliwiają odwrót w razie niebezpiczeństwa i grożą przygnieceniem
pieszego przez pojazd. Bariery te należy usunąć albo przestawić,
odgradzając chodnik od jezdni.
To jest oczywiste dla każdego, kto widzi potężne natężenie ruchu na tej trasie. Chodnik jest obecnie bardzo uczęszczany przez
mieszkańców, często z dziećmi w wózkach, podążających do pobliskiego supermarketu Lidl. Już w czasie budowy zwracano uwagę urzędnikom ZDM, że bariery są tu czystym absurdem, bo tor
kolejowy, od którego odgradzają, jest zupełnie nieuczęszczanym
zabytkiem. Pora naprawić kompromitujący błąd magistratu.

Dla kogo nowy projekt MPZP?

przecież plan już jest !

Wygląda na to, że mieszkańcy zainteresowani przyszłością
przyrodniczych walorów Doliny Szklarki przeoczyli zagrożenie. W grudniu 2018 roku w Antoninku przy znikomej frekwencji odbyły się drugie konsultacje społeczne, dotyczące
projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „W rejonie ulicy Dobromiły”. Istotne jest to, że ten projekt zmierza do zmiany już obowiązującego planu miejscowego
„Dolina Szklarki. Nowy plan przygotowuje Miejska Pracownia
Urbanistyczna, kieruje Adam Derc (tel. 61 63 96 490).
Trzeba podkreślić, że teren przygotowywanego projektu o
powierzchni 0,8 ha leży w granicach już uchwalonego w 2010
roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Strumień Szklarka”. Wniosek o zmianę tego istniejącego mpzp
złożyły 3 podmioty: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
UM, prywatny właściciel działki nr 4 oraz osoby prywatne będące właścicielami działki nr 1/3 przy ul. Dobromiły.
Można się domyślić, że właścicielem działki nr 4 jest Jerzy
Donimirski, do którego należy znacznie większy teren w doli-

nie Szklarki. Tam ów właściciel kilka lat temu usiłował zbudować osiedle mieszkaniowe, ale ten skandaliczny zamiar szyty
grubymi nićmi został udaremniony w wyniku zdecydowanych
sprzeciwów licznych mieszkańców Antoninka. Miejscy urzędnicy przed społecznymi protestami byli przychylni planom wspomnianej inwestycji na cennych przyrodniczo terenach.
Również teraz dzięki przychylności magistratu było możliwe
podjęcie prac nad zmianą istniejącego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Szklarki”. Natomiast
prawdziwa dbałość o zachowanie cennych terenów nakazywałaby urzędnikom uniemożliwić zmianę istniejącego stanu.
Specjaliści MPU napisali jednak: „Wykonana w wyniku wniosków analiza wykazała, że przystąpienie do sporządzenia planu
dla tego obszaru jest zasadne”. Czym zasadne? - nie wyjaśniono. Wiodącym przeznaczeniem projektowanego nowego planu
- czytamy - jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno
bliźniacza lub szeregowa. Więc właśnie o to chodzi!
Napisano też dla zachowania pewnych pozorów, że Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzania
mpzp „W rejonie ulicy Dobromiły”. Wiadomo przecież, że żadne
opinie osiedlowych samorządów w Poznaniu nie są dla radnych
i urzędników wiążące.

Ciemna przerywana linia oznacza granice terenu przygotowywanego projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego "W rejonie ulicy Dobromiły". Widać, że w górnej części teren dochodzi blisko strumienia Szklarka. Pięć jasnych
klocków to budynki, które mogą zostać zbudowane po uchwaleniu planu przez Radę Miasta Poznania.
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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słupowy problem

Przy zbiegu ulic Główna i Smolna, stojący tam słup energetyczny (fot z lewej)jest
przez ludzi licznie wykorzystywany do umieszczania na nim drobnych ogłoszeń.
Ciekawe, że bardzo blisko przy tej samej ulicy Głównej stoi okazały, typowy słup
ogłoszeniowy, ale próżno szukać na nim prywatnych informacji mieszkańców (fot.
z prawej). Całą powierzchnię pokrywają natomiast rozmaitych rozmiarów afisze,
głównie umieszczane przez różne jednostki i placówki miejskie.
Brak drobnych ogłoszeń na tych typowych słupach wynika stąd, że tam za umieszczenie komunikatu trzeba płacić, bo dotąd nie udostępniono żadnej powierzchni darmowej dla drobnych, lokalnych ogłoszeniodawców. Od stycznia 2019 roku
wszystkie słupy ogłoszeniowe w Poznaniu przekazane zostały przez władze pod zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zapowiedziano przy tej okazji, że
odtąd stałe i bezpłatne miejsca zostaną przyznane właściwym terytorialnie radom
osiedli. Czekamy z zainteresowaniem, jak z tej obietnicy wywiążą się MTP z magistratem i co z tego zyska zwykły mieszkaniec. md

TS „polonia” po zebraniu

Najgłówniejsze w 2018 roku grudniowe zebranie Towarzystwa Sportowego „Polonia” było wydarzeniem, którego zapewne nikt nie wspomina mile. Odbyło się w zbyt małej na
to sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej nr 45, a nie jak poprzednie spotkania w wygodnej świetlicy tej zawsze przyjaznej placówki. Jednak nie uciążliwości lokalowe najgorzej zaciążyły
na atmosferze i przebiegu najważniejszej w roku narady sportowego klubu z Głównej. Najbardziej zaskoczyła, zbulwersowała i oburzyła podana na początku zebrania informacja, że
uczestniczący w nim zawodnicy „Polonii” nie są jej członkami, za jakimi się dotąd uważali, i nie mają prawa głosu.

Składający sprawozdanie z działalności wiceprezes klubu Konrad Kowalski stwierdził, że podczas sprawozdawczo-wyborczego zgromadzenia sprzed dwóch lat błędnie zrozumiano zapisy
klubowego statutu, dotyczące zasad przyjmowania członków.
Stwierdzono, że musi się to odbywać na podstawie indywidualnej deklaracji każdego chętnego, a nie może być automatycznym
zapisaniem na listę członków wszystkich grających w „Polonii”
dorosłych zawodników, jak to miało miejsce.
To oświadczenie wywołało falę żywiołowych protestów i
zarzutów pod adresem zarządu. -Jeśli nie byliśmy członkami
klubu, kiedy wybieraliśmy władze „Polonii”, to one są nieprawomocne – padło jedno z logicznych stwierdzeń oburzonych piłkarzy seniorów. Wyjaśnienie tej zasadniczej kontrowersji nie padło,
chociaż był obecny zaproszony przez zarząd radca prawny.

Wymiana zdań między stronami cały czas była bardzo gorąca, a chwilami nawet nieparlamentarna. Zanosiło się, że obrady
zostaną przerwane, ale ostatecznie do tego nie doszło. W zebraniu uczestniczyło jedenastu z osiemnastu uznanych na podstawie aktualnego statutu członków „Polonii”, a więc podejmowano
uchwały, ważne zdaniem aktualnych władz. W sprawozdaniu
przedstawiono sporą listę działań związanych drużynami sportowymi różnego wieku, rozgrywkami, obozami, trenerami, staraniami o granty, Poinformowano, że wydatki klubu w 2018 roku
na koniec października wyniosły około 329 tys. zł i były o 29 tys.
zł większe od przychodów. Dotkliwe braki finansowe okazały się
głównym aktualnie problemem „Polonii”, a jego rozwiązanie pozostało w sferze raczej niekonkretnych planów.
Obecne na zebraniu zawodniczki kobiecej ekstraligi piłkarskiej w trakcie obrad nie zabierały głosu. Piłkarze seniorzy natomiast zarzucali zarządowi, że traktuje ich po macoszemu, nie
finansuje, że sami muszą ponosić wiele kosztów jako zawodnicy.
-Nie zarządzacie klubem, oczekujemy waszej rezygnacji, mamy
swoich kandydatów – słyszało się pod adresem aktualnych klubowych władz. W czasie zebrania zawodnicy sami postarali się o
kopie deklaracji członkowskich i kilkunastu z nich wypełniło te
dokumenty, licząc na rychłe ich rozpatrzenie.

Ten smutny obraz dzisiejszego stadionu TS „Polonia” raczej
już na pewno zmieni się radykalnie na lepsze.
Mówiono też oczywiście o zadecydowanej już przez miasto
2-etapowej modernizacji obiektów „Polonii” przy ul. Harcerskiej.
Prace pierwszego etapu za 4,2 mln zł rozpoczną się w drugiej połowie 2019 roku. Okres realizowania tej inwestycji przysporzy
klubowi nowych trudności, ale w końcu może otworzyć nowe,
dobre perspektywy przed niebawem 100-letnie „Polonii”. md

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Finansowana przez Radę Osiedla podświetlana dekoracja
świąteczna na Rynku Wschodnim jest inna niż w roku
ubiegłym i bardzo dobrze. Jednak zakowiczenie tej konstrukcji
ordynarnymi workami z piaskiem (niby imituja prezenty?) jest
niemiłym dysonansem, którego jakoś uniknięto przed rokiem.

jest nowe boisko

W grudniu 2018 roku przy ulicy Nadolnik miasto oddało do
użytku wielofunkcyjne boisko o wymiarach 17 na 36 metrów. W
2019 roku pojawi się tam również oświetlenie i monitoring. Boisko z nawierzchnią poliuretanową wyposażono w dwie bramki do piłki ręcznej i cztery tablice do koszykówki. Do wysokości
4 metrów zamontowano siatki. Zagospodarowany został teren
bezpośrednio przylegający do boiska. Pojawiła się tam kostka betonowa oraz nowe trawniki. Pomyślano też o ławkach, koszach
na śmieci oraz stojakach na rowery. Dotąd na inwestycję wydano z kasy miasta 430 tys. zł, a całkowity koszt końcowy wyniesie
700 tys. zł
Boisko jest dostępne bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców,
a pieczę sprawuje nad nim Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, czyli oddział POSiR przy ul. Gdańskiej na Śródce.
Budowa boiska poprawi jakość życia mieszkańców poprzez dostęp do infrastruktury sportowej blisko miejsca zamieszkania. Polepszą się również walory estetyczne okolicy. Inwestycja wpisuje

kiedy
ogłoszą przetarg?
W 2018 roku ukończona została dokumentacja projek-

towa modernizacji stadionu i towarzyszących obiektów TS
„Polonia” oraz uzyskano wszystkie wymagane zgody administracyjne dla tej inwestycji. Rzecznik Prasowy Poznańskich
Ośrodków Sportu i Rekreacji Filip Borowiak udostępnił nam
niektóre informacje na ten temat.
Pod koniec października 2018 r. Poznańskie Ośrodki Sportu
i Rekreacji przekazały wskazanie do realizacji zadania Poznańskim Inwestycjom Miejskim (PIM), które do zakończenia i odbioru prac budowlanych pełnią rolę inwestora zastępczego. W
2019 roku PIM ogłosi przetarg na realizację przedsięwzięcia,
które ma być wykonywane w dwóch etapach.
Zakres prac pierwszego etapu przewiduje:
-Boisko główne z nawadnianą nawierzchnią trawiastą o wymiarach 68m na 106m wraz z oświetleniem, nagłośnieniem oraz
pełną infrastrukturą spełniającą wymogi licencji ekstraklasy kobiet w dyscyplinie piłki nożnej.
-Usunięcie skarpy pozwalające na usytuowanie boiska głównego w taki sposób, by w późniejszym czasie mogło powstać dodatkowe boisko treningowe o wymiarach 54m x 70m.

W końcu grudnia 2018 roku przy ul. Zawady oddano
lokatorom 46 mieszkań komunalnych z czynszem ok. 10 zł z
1 m kw. Miejską inwestycję rozpoczęto w kwietniu 2017 r. z
planem ukończenia po roku. Przewidywany koszt 6,1 mln zł
wzrósł do prawie 8 mln zł. Prezes ZKZL Tomasz Lewandowski
zapowiedział, że zrealizuje zadanie postawione przez
prezydenta: rocznie budować tysiąc mieszkań komunalnych.
się w szereg działań, jakie podjęliśmy w zakresie unowocześniania bazy sportowo-rekreacyjnej w tej części Poznania – powiedział
Łukasz Miadziołko, dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu
i Rekreacji.

Boisko jest ogrodzone siatką ze sznurka (!), co musi budzić
uzasadnione obawy o trwałość takiego zabezpieczenia,
bardzo łatwego do zniszczenia przez wandali.

Boisko główne, boisko treningowe i obiekty towarzyszące stadionu TS „Polonia - stan po modernizacji.
-Zaplecze szatniowe w postaci 5 kontenerów socjalnych z podłączeniem wody, kanalizy i prądu.
-Parkingi, dojazdy, ogrodzenia niezbędne do uzyskania licencji na grę w piłkę nożną ekstraklasy kobiet.
-Ogrodzenie główne terenu wraz z bramą wjazdową i monitoringiem.
Doświadczenia uczy, aby działacze Polonii i samorządu osiedlowego nie pozostawiali dalszego ciągu tylko urzędnikom. md
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szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
WIGILIA ŚRODOWISKOWA

W auli odbyła się Wigilia Środowiskowa, w której uczestniczyli:
pan Ludwik Troiński – przewodniczący Rady Osiedla, pani Maria Łbik – matka chrzestna ORP „Poznań”, patrona naszej szkoły,
ks. proboszcz Jan Bartkowiak oraz mieszkańcy naszego osiedla.
Jasełka wystawione przez uczniów przybliżyły nam kolejny raz
podążanie do Betlejem. Cały czas towarzyszyła nam Schola parafialna, którą prowadzą pan Krzysztof Wichłacz i pan Rafał Nowicki – absolwenci naszej szkoły. Piękny śpiew kolęd i pastorałek
wprowadził nas w radosny czas Bożego Narodzenia. Świąteczne
wypieki przygotowali rodzice. Było połamanie się opłatkiem i życzenia. Czas minął we wspaniałej atmosferze pełnej ciepła, życzliwości i nadziei na Boże błogosławieństwo.

WIZYTA W MUZEUM

Z okazji setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
grupa uczniów zwiedziła Muzeum poświęcone temu zwycięskiemu zrywowi. Stanowiło ono uwieńczenie wieloletnich wysiłków
Polaków z zaboru pruskiego o odzyskanie utraconej niepodległości. Pośród zgromadzonych eksponatów jest oryginalne wyposażenie wojskowe, m.in. niemiecki karabin maszynowy MG
08, czapka rogatywka porucznika artylerii Armii Wielkopolskiej
z 1919 roku, unikatowa matryca do wybijania odznaczeń czy
przedmioty związane z życiem codziennym. Uczniowie wzięli
udział w warsztatach tworząc plakaty upamiętniające Powstanie
oraz rozetki powstańcze.

MIKOŁAJKOWY BALIK

Nie zabrakło głośnej muzyki, tańców, zabaw i gier. Dzieci odwiedził również ulubiony Olaf z bajki "Kraina Lodu", który tanecznym krokiem poprowadził szalony pociąg. Każdy uczeń
otrzymał czapkę świętego Mikołaja. Na koniec cała sala wypełniła się nie tylko dziecięcym śmiechem i radością, ale również bańkami mydlanymi. To był dzień pełen wrażeń!

JASEŁKA

ZIMOWE POEZJOBRANIE

W Szkole Podstawowej nr 25
im. Bohaterów Monte Cassino w
Poznaniu odbył się coroczny międzyszkolny konkurs recytatorski
pt. „Zimowe poezjobranie”. W
tym roku dzieci recytowały wiersze Kaliny Jerzykowskiej. Naszą szkołę godnie reprezentowali
Zuzanna B. z klasy 4c oraz Maksymilian W. z klasy 4a. Z dumą informujemy, że Maksymilian zajął
II miejsce.

KOCHAMY REKSIA

Ostatni dzień szkoły w 2018 roku rozpoczął się przepięknymi
Jasełkami wprowadzającymi nas w świąteczny nastrój. Pani dyrektor życzyła nam i naszym rodzinom zdrowych, spokojnych,
rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym 2019 Roku. Następnie odbyły się klasowe spotkania opłatkowe. Czekały na nas stoły pełne smakołyków i niespodzianki
przygotowane przez gwiazdora.

Przedszkolaki i klasy I-III uczestniczyły w spotkaniu czytelniczym w ramach projektu szkolnego „Czytam bo lubię”. Tym razem dzieci wysłuchały opowiadania „Zimowe zabawy” ze zbioru
„Reksio – wielka księga przygód”. Niespodzianką dla dzieci były
odwiedziny samego Reksia, który sprawdził, czy uczniowie uważnie wysłuchali opowiadania. Ogłoszono konkurs na wykonanie
bałwana, którego ulepił Reksio wraz z przyjaciółmi.

KOLEJNY SUKCES WERONIKI

Z przyjemnością informujemy, że nasza uczennica Weronika
M. z klasy 3aG na turnieju tanecznym we Wrocławiu zdobyła kolejną kategorię taneczną- klasę D. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Dziewczynka na tułaczym szlaku (3)

w kołchozie Entały

17 września 1939 roku wojska sowieckie zajęły m.in. polską Grodzieńszczyznę. Wkrótce nastąpiła
pierwsza fala deportacji polskiej ludności z tych terenów. Polacy bezpowrotnie tracili wszystko. Tak jak
rodzina podchorążego Franciszka
Gromadzkiego, piłsudczyka: dom,
pola uprawne, kawałek lasu otrzymane wcześniej za zasługi w wojnie
1920 roku. Franciszek został aresztowany, a jego żonę Józefę
wraz z sześciorgiem dzieci w wieku od 17 do 4 lat deportowano w głąb ZSRR. Rozpoczęło się ich wieloletnie tułactwo.
Opowiada nam o tym pani Zofia Maślak z domu Gromadzka
– wówczas 10-letnia dziewczynka. O nieludzkich warunkach
życia i ciężkiej pracy w Nikulińskiej Bazie (dziś Permski Kraj)
pisaliśmy w pierwszej części wspomnień: ,,Z domu do piekła” (MY, listopad), o nagłej ewakuacji i podróży pełnej przygód do Taszkientu (,,Ewakuacja z piekła”) w poprzednim MY.
Kontynuujemy wspomnienia pani Zofii...
**
Po tygodniowej podróży pełnej wrażeń i przygód z Kujbyszewa przez Kara Kum dotarliśmy do Taszkientu, stolicy Uzbeckiej SRR. Noc spędziliśmy na placu przed dworcem kolejowym.
Dniało gdy zaczęli zjeżdżać kołchoźnicy, którym wyznaczano
grupy Polaków do pracy. Konnymi wozami zawieziono nas do
kołchozu Entały. Na miejscu dostaliśmy nasze ,,mieszkanie” - to
była lepianka z paleniskiem, opalanym burzanami, czyli okolicznymi chwastami oraz ,,kiziakami”, czyli wysuszonymi krowimi
odchodami. Był jakiś kocioł i...to już koniec luksusów.

Spaliśmy na klepisku pokrytym łodygami od bawełny i kocami
dostarczonymi przez PCK. Jego przedstawiciele pojawiali się w
Entałach dostarczając leki, odzież, żywność. Był szpitalik. Zadbano o nasz stan zdrowia. Wiele dzieci miało początki szkorbutu,
więc dostawały do żucia... cebulę. I to pomogło – siostra Henia
do końca życia zachowała swoje zęby, wzbudzając podziw dentystów! Działała ochronka. W naszej grupie Polaków znalazła się
nauczycielka – pani Wanda Borzemska (1912 – 2017, jej tułaczy życiorys jest też niezwykły i szlachetny, jeszcze pojawi się we
wspomnieniach pani Zofii - dop. E.K.), która podjęła się opieki
nad dzieciakami i ich nauki. Gdzieś zdobyła stare ,,ruskie” książki, a ich niezadrukowane miejsca były naszymi ,,zeszytami”.
Po piekle przeżytym w Nikulińskiej Bazie, wszystko tu wydawało się lepsze. Najważniejsze, że moi najmłodsi braciszkowie:
6-letni Mieciu i 8-letni Wacław przestali płakać z głodu. Już nie
wrzeszczeli: -Mamo, daj chlebaaa! (ciągle mam przed oczyma ich
małe buzie...). Mimo wszystko, to jednak nie były wakacje. Do-

rosłych skierowano do pracy: mamę i wówczas 17-letnią siostrę
Henię na pola do zbioru bawełny, 19-letnią siostrę Marię przyuczono do prostych prac w laboratorium przyszpitalnym. Starsze
dzieci też nie próżnowały, wykonując proste prace pomocnicze.
Dorośli na polach musieli wyrobić narzuconą normę. Kazachowie objeżdżając pola na swoich małych konikach poganiali, machali biczami, wrzeszczeli. Braliśmy też pracę do naszej lepianki,
aby zarobić więcej ,,grosza”, dostać więcej żywności (głównie
pszenicę i kukurydzę). Ja już wtedy poznałam co to jest... popcorn! Ileż mieliśmy uciechy, gdy ziarnka kukurydzy pękały prażone w kotle pod drewnianą pokrywą. Innym ,,daniem” były
lepioszki (tego nas nauczyli miejscowi): najpierw trzeba było
utrzeć ziarna pszenicy na grubą mąkę, dodać wodę i sól, formowało się placki, te umieszczano na jednej patelni (takiej bez
rączki), dociskano drugą i wkładano w żar paleniska. Te placki
zastępowały nam chleb, zresztą miały smak grahama.
Na Nowy Rok dostaliśmy dodatkowy przydział żywności, m.in.
smaczne pikantne twarde serki owcze, tłuszcz i mięso wielbłądzie. Surowe, trzeba było z niego coś zrobić. Maszynka do mięsa,
z którą ,,podróżowała” pewna Polka, bardzo się wtedy przydała.
Mama upiekła wielbłądzie mielone kotlety, bardzo dobrze smakowały - jak z wołowiny. My, dzieciaki mieliśmy też inne specjały, np. piekliśmy w ognisku jaszczurki.

W Entałach byliśmy zaledwie kilka miesięcy, ale tamten czas
szczególnie wrył mi się w pamięć. Helenka zachorowała na tyfus
brzuszny, trafiła do szpitalika. Wszystko zakończyło się dobrze,
choć wyszły jej włosy. Ale – odrosły jeszcze bujniejsze. Z kolei
Henię mama musiała bronić przed zakusami jakiegoś Kazacha.
Ja obroniłam się sama! A było to tak: miejscowi mieli przy swoich lepiankach dobudówki, w których trzymali domowe zwierzęta. Jakiś Kazach omamił mnie, że pokaże mi maleńkie koźlątko.
No, to poszłam z nim do tej dobudówki.
Ale jemu nie koźlątko było w głowie. Izbę zamknął na skobel.
-Budiem guliat' (bawić się) – powiedział. Odwróciłam się i zobaczyłam jego gołe przyrodzenie. Wyrwałam mu się, machnęłam
ręką. Skobel odskoczył, wypadłam z tej dobudówki i zaczęłam
wrzeszczeć. Wrzeszczałam, wrzeszczałam bez przerwy. Zaczął
się rwetes, jazgot jego dwóch żon, dzieciaków, zwierzaków. Odwróciłam się, czy aby ten Kazach mnie nie goni. A on stał w osłupieniu. Ze spuszczonymi portkami. A ja nie mogłam przestać
wrzeszczeć! To był ogromny stres, dygotałam jak w febrze, choć
było ciepło. Mama poszła na skargę do kierownictwa kołchozu.
Nikt mnie już więcej nie zaczepiał...
Kołchoz był tylko kolejnym przystankiem na naszym tułaczym szlaku. Sytuacja polityczno-wojenna zmusiła naszą polską
społeczność do opuszczenia tego miejsca. Po drodze był m.in.
Aszchabad ze smakowitymi arbuzami i winogronami, które kupowaliśmy za zarobione w Entałach pieniądze. Ale była uczta!
Celem dalszej wędrówki był port nad Morzem Kaspijskiem –
Krasnowodzk. Nikt nie przypuszczał, że dojdzie tutaj do dramatycznej sytuacji... (cdn.)
Zofia Maślak (not. E.K.)
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Świąteczny teatr

Boże Narodzenie. A cóż może lepiej oddać ducha tych świąt
niż opowieść o Ebenezerze Scrooge’u? Znany londyński sknera, dusigrosz i wyzuty z wszelkich dobrych uczuć starzec, dzięki wizycie trzech duchów całkowicie się zmienia. Dostrzega,
że w życiu nie liczą się pieniądze, ale miłość, dobroć i niesienie pomocy potrzebującym. Krótka powieść Ch. Dickensa od
wydania jej w grudniu 1843 po dziś dzień jest świątecznym
bestsellerem. Doczekała się wielu ekranizacji i wielokrotnie
przenoszona była na deski teatralne.
Osmoklasiści SP nr 55 obejrzeli ją na scenie Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie. Spektakl był bardzo wierny książkowemu oryginałowi, choć dostrzegliśmy też fragmenty, które nieco różniły się
od tego, co zostało w nim napisane. Takie są jednak prawa każdej
adaptacji. Nie da się wszystkiego pokazać.
Świetnie zagrali aktorzy, przede wszystkim odtwórca głównej roli – Wojciech Siedlecki, oraz aktor grający Boba Cranchita – Marek Fludra. Niektórzy z nas dali się przestraszyć, bo
pojawieniu się kolejnych duchów towarzyszyły rozbłyski, dym i
huk. Zaliczamy to do plusów inscenizacyjnych. Jedynie piosenki

na 100-lecie niepodległości

Klasy szóste Szkoły Podstawowej nr 55 zorganizowały w sali
gimnastycznej apel z okazji setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. O godz. 11.11. zaśpiewaliśmy hymn i pani
dyrektor wygłosiła interesującą przemowę. Następnie szóste klasy przedstawiły scenkę dotyczącą zaborów Polski. Polskę grała
Julia Kapusta. Na głowie miała koronę, która została zdjęta przy
demonstrowaniu rozbiorów Polski. Julia była ubrana w barwy
narodowe Polski. Na ramieniu miała szarfę z napisem „Polska”.
Na scenie umieszczona była tablica z mapą Polski, którą Prusy,
Rosja i Austria „porozbierały” tak, że z Polski nic nie zostało. Jednak, gdy na scenie pojawił się chłopiec odgrywający rolę Józefa
Piłsudskiego, nasza ojczyzna powróciła na mapę Europy. Wtedy
Julka, grająca Polskę, odzyskała koronę.
Sala gimnastyczna została pięknie udekorowana. Z tyłu powieszono godło Polski i zawieszono napis: „Wolność nie jest dana raz
na zawsze, trzeba ją stale zdobywać na nowo”. Uczniowie ubrani
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wplecione w tok przedstawienia można by pominąć. Wydawały
nam się zbyt dziecięce.
Najważniejsze jednak było przesłanie tego spektaklu, z którym
pod jego koniec zwrócił się do widzów Scrooge. Wszyscy podczas świąt powinni być szczęśliwi i otoczeni kochającymi ludźmi. Powtarzamy słowa kończące „Opowieść wigilijną” Dickensa
„Niech nam Bóg pobłogosławi, każdemu z nas!”
Uczniowie i grono pedagogiczne SP 55
byli na galowo, a na piersi przyklejone mieli odznaki z polskimi
barwami. W trakcie apelu odbył się konkurs piosenki patriotycznej. Wygrały klasy 6. Na koniec zostały również rozdane nagrody
za konkurs recytatorski poezji patriotycznej. Przedstawienie bardzo mi się podobało, ponieważ było ciekawe i emocjonujące.
Aleksandra Kowalska kl. 5a

Nagroda dla Maksa z kotem mleczysławem

W Urzędzie Miasta Poznania 5 grudnia 2018 r. wręczono nagrody szczególnie zasłużonym młodym sportowcom poznańskich szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół
średnich. Maksymilian Ziemski z klasy VIIIB z SP55 reprezentował kajakarstwo z wynikami na poziomie mistrzostw Polski.
Dla Maksa jest to szczególne osiągnięcie, gdyż znalazł się wśród
uczniów z klas sportowych lub szkół mistrzostwa sportowego.
Gratulujemy Maksowi nagrody oraz życzymy dalszych sukcesów
sportowych.
Nauczyciel w-f Paweł Woźny

Uczniowie z klas 1-3 SP 55 wzięli udział w ogólnopolskim konkursie: „Poszukiwane Imię dla koleżanki Mleczysława” w ramach
projektu: „Mamy kota na punkcie mleka”. Organizatorem jest
Polska Izba Mleka w Białymstoku. Komisja wybrała imię, które
zaproponowała klasa 2a z naszej szkoły! W nagrodę uczniowie
mieli spotkanie z bohaterem programu kotem Mleczysławem. Ta
okolicznościowa „kocia” lekcja odbyła się w miłej i sympatycznej
atmosferze. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz piękne poduszki z Mleczysławem.
(zpm)

Maks, radni Lidia Dudziak i Grzegorz Ganowicz
oraz wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski.
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Stara tradycja : żłóbki, szopki, stajenki

w polsce są wszędzie !

Wszystko zaczęło się prawie 800 lat temu w grocie niedaleko
włoskiej wioski Greccio, gdzie znajdował się klasztor franciszkanów. Tam na wigilię 1223 r. św. Franciszek z Asyżu zorganizował pierwszą żywą szopkę bożonarodzeniową. Grotę wypełnił
sianem, umieścił w nim drewnianą rzeźbę Dzieciątka Jezus, a
Świętą Rodzinę stworzyli mieszkańcy. Z czasem tradycja budowania szopek rozwinęła się w całej Europie. W Polsce znana jest
od schyłku XIII w., gdy osiedlił się u nas zakon franciszkanów.
Tymczasem do 27 stycznia w Muzeum Etnograficznym
oglądać można najładniejsze, najciekawsze żłóbki, wykonane przez dzieci i dorosłych na 20. już konkurs. Zbudowane są
one z różnych materiałów, z różnymi elementami (postacie powstańców wielkopolskich, biało-czerwone sztandary, w scenerii

biuletyn policyjny

Ul. Warszawska . Anna A. zgłosiła, że mężczyzna o imieniu Jacek groził jej pozbawieniem życia i zdrowia. Groźby te wzbudziły
u zgłaszającej realną obawę ich spełnienia. Postępowanie prowadzi KP Nowe Miasto.
Ul. Bałtycka. Zgłosił Marcin C., że w trakcie awantury n/n kierujący samochodem Renault Master uderzając i kopiąc w karoserię dokonał uszkodzenia samochodu Opel Astra. Straty 1000
złotych na szkodę zgłaszającego. Ul. Wiesławy. Dominik H. lat 40
kierował samochodem Renault w stanie nietrzeźwości. Sprawca
zatrzymany przez WRD KMP Poznań.
Ul. Małachowskiego. N/n sprawca za pośrednictwem portalu internetowego doprowadził zgłaszającego do niekorzystnego
rozporządzenia mieniem dokonując 8 nieautoryzowanych transakcji przy użyciu jego karty debetowej. Straty 387,95 na szkodę
Artura J. Postępowanie prowadzi KP Nowe Miasto.

Czytajmy!

nie zawsze trafione

Powieść Joanny Fabickiej ,,Plaża w słoiku po kiszonych ogórkach” zaopatrzona jest w komentarz: ,,Jeżeli ta książka nie pomoże Ci na chandrę, to nic Ci już nie pomoże!”. Nie pomogła... .
Bo co mi miało pomóc? Każdy z bohaterów tej współczesnej powieści (nazwałabym ją obyczajowo-psychologiczną) nosi balast
różnych życiowych porażek, nie spełnionych ambicji. 40-letnia
Grażyna, zaniedbana gospodyni domowa nie dogaduje się z nastoletnimi dziećmi i narcystycznym mężem, robiącym karierę,
a i on, spełniony zawodowo wie, że coś jednak w jego życiu nie
pasuje... Czy na chandrę miała mi pomóc teściowa-jędza, która chce zagłuszyć swoje wewnętrzne wampiry, a może rockowy
gitarzysta pod kuratelą i elektroniczną obrączką na nodze! I tak
trafia do więzienia. A może na chandrę dobry był wzruszający
pochówek Leona, podstarzałego artysty i bawidamka? To ja już
wolę tej autorki cykl (dla starszych dzieci/nastolatków) o przygodach Rudolfa Gąbczaka: i pośmiać się można, i zastanowić nad
niewydolnością wychowawczą rodziców, którym tak trudno zaakceptować zwariowanego syna, tym bardziej, że drugi jest chodzącą doskonałością.
Świetnie natomiast bawiłam się, a i o kłopotach dnia codziennego zapomniałam, przy lekturze kryminału Jacka Skowrońskiego
,,Mucha”. Otóż, nie wadzący nikomu Apoloniusz – agent ubezpieczeniowy jest mimowolnym świadkiem morderstwa, za któ-

Szopka urządzona przez mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Konarskiego na Komandorii.
Starego Rynku czy zwykłej wieśniaczej chaty), a wszystko to wyraz wyobraźni twórców. Wystawę oglądać można do 27 stycznia.
(E.K.)
Ul. Małachowskiego. N/n sprawca poprzez zarysowanie powłoki lakierniczej dokonał uszkodzenia pojazdu m-ki Citroen
Berlingo zaparkowanego na parkingu niestrzeżonym nie objętym monitoringiem miejskim. Straty 1000 złotych na szkodę Paweł A.
Ul. Termalna. N/n sprawca z szafki na Termach Maltańskich
dokonał przywłaszczenia złotego łańcuszka i bransoletki skórzanej o wartości łącznej 3100 złotych na szkodę Szymona Sz. lat 20.
Postępowanie prowadzi KP Nowe Miasto.
Ul. Ustrzycka. Lech P. lat 63 w trakcie awantury groził synowi
pozbawieniem życia i zdrowia, ponadto od kilku lat wszczynając
awantury, poniżając, znęca się nad nim psychicznie i fizycznie.
Sprawca zatrzymany przez policjantów RPI KP Nowe Miasto.
Postępowanie prowadzi KP Nowe Miasto.
Ul. Powidzka. Zgłosiła Wanda Ł., że nieznany sprawca kopiąc
oraz wyrywając z zawiasów dokonał uszkodzenia drzwi wejściowych do domu. Straty 580 złotych na szkodę zgłaszającej. Brak
monitoringu. Postępowanie prowadzi KP Nowe Miasto
rym stoi groźny gangster, ów tytułowy Mucha. No, i Apoloniusz
musi się ukrywać, w niebezpieczeństwie są jego żona i córeczka,
ale jednocześnie chce... zniszczyć bandziora nader amatorskimi
metodami. Zwroty akcji są tutaj ekspresowe, postaci niejednoznaczne, bo czy ciągle roznegliżowana, apetyczna Jola to ,,dziewczyna” Muchy czy może, jak twierdzi, tajna agentka policji, czy
przyjaciel Jacek – spec od komputerów na pewno gra uczciwie i
kim jest efemeryczna, oderwana od rzeczywistości Wanda? Jest
jeszcze plejada szemranych typków, są bazary i niebezpieczne zakątki miasta. A wszystko przełamane ,,wisielczym” humorem. W
tej powieści wszystko jest możliwe, no, ale i autor to postać wielce
intrygująca: był tragarzem i brukarzem. Studiował w Nowosybirsku, ukończył SGH, potrafi skakać ze spadochronem, prowadzić
lokomotywę i strzelać z karabinu maszynowego. Jest współzałożycielem magazynu fantastyczno-kryminalnego ,,Qfant”.
Bardzo mnie ucieszyła nowość Beaty Pawlikowskiej ,,Blondynka na Wyspie Zakochanych”. Co prawda, autorka im starsza
tym więcej snuje dywagacji filozoficzno-psychologicznych (pisząc nawet osobne poradniki ,,jak żyć”), no, i trochę przynudza,
ale cenię jej podróżowanie (i styl pisania) dla samego poznania
nowych terenów, ludzi, ich mentalności, życia codziennego. Nie
wspina się po oblodzonych górach, aby być pierwszą, nie pokonuje rwących potoków, aby zmierzyć się z ogromem Natury,
ale potrafi nawet w znanych miejscach (,,Blondynka w Japonii”)
znaleźć to, czego zwykli turyści nie zobaczą, nie doświadczą. Teraz podróżuje po m.in. Wyspach Karaibskich, znajdując niepowtarzalne klimaty, kulinaria i... miłość.
Ewa Kłodzińska
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na tropach łosia (2)

Po pamiątkowym zdjęciu przy odstrzelonym łosiu, zabrałem się do jego patroszenia pod okiem mojego przyjaciela
Adama. Następnie pan Maniek swoją metodą załadował byka
na wóz i tak już z dwoma bykami jedziemy dalej. Jak się okazało Adam miał również upoważnienie do odstrzału byka łosia. Zapowiedział, że jak spotkamy jeszcze jednego selekta, to
będzie jego.
Po kolejnej godzinie podjazdu spotykamy klępy i łoszaki. Jadąc dalej widzimy samotnego byka, ładnego selekta. Adam zeskoczył z wozu i po chwili słyszymy strzał kolegi. Jak przystało na
doświadczonego myśliwego, po jego strzale łoś został w ogniu.
Radość była nieopisana, gdyż teraz już każdy z nas miał upolowanego byka i piękne trofeum.
Adam przyznał, że takiego podjazdu jeszcze nie przeżył,
gdyż zwykle na jednej sztuce zwierza się kończyło polowanie. W powrotnej drodze pan Maniek opowiadał nam o swoich
przygodach łowieckich z różnymi prominentnymi myśliwymi.
Szczególnie dobrze wspominał polowania z premierem Piotrem
Jaroszewiczem, którego oceniał jako bardzo dobrego i etycznego
myśliwego oraz człowieka życzliwego dla ludzi obsługujących go
na łowach.

Wracamy szczęśliwi do domu, udekorowani tradycyjnie
świerkowymi złomami i po pamiątkowym zdjęciu, z trzema
bykami na wozie. Pan Maniek odwiózł tusze do skupu, a my zaczęliśmy świętować nasze wyjątkowo udane polowanie. Radość
była niesamowita, a i kolacja suto zakrapiana z okazji tak wspaniałych łowów. Rano po śniadaniu ruszamy z naszymi trofeami
w bagażniku w drogę powrotną, dziękując małżonce Adama za
gościnność, a naszemu przyjacielowi za zaproszenie na łosie.
Możliwość polowania na takiego zwierza w tak urokliwym łowisku jak Bagna Biebrzańskie było niesamowitym wydarzeniem
w naszym łowieckim życiorysie. Miałem ciche marzenie, że uda
mi się jeszcze w życiu przyjechać na polowanie do tej przepięknej
łowieckiej krainy. To marzenie spełniło się jeszcze dwukrotnie.
Przypomniała mi się ciekawa anegdota opowiedziana przez
Adama o reorganizacji w Administracji Lasów Państwowych.
Otóż Nadleśnictwo Rajgród miało być przyłączone jako obręb
do Nadleśnictwa Grajewo. Tak się złożyło, że w tym czasie przyjechał na polowanie wymieniony już w tych wspomnieniach
premier PRL Piotr Jaroszewicz. Ówczesny nadleśniczy Rajgrodu Z. Kostecki powitał gościa i wspomniał, że wita go już ostatni
raz jako nadleśniczy Rajgrodu, gdyż ten przyłączono do Nadleśnictwa Grajewo. Na to Jaroszewicz odpowiedział krótko: „to się
jeszcze zobaczy”. Dwa tygodnie później to właśnie Grajewo jako
obręb przyłączono do Nadleśnictwa Rajgród, a nie odwrotnie,
jak zamierzano.
W 1993 roku na terenach administrowanych przez ALP
został utworzony Biebrzański Park Narodowy. Nasz przyjaciel Adam został zastępcą dyrektora Parku. W 1995 roku za-
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prosił mnie z moim kolegą
Wojtkiem na odstrzał łosi
w ramach ich realizowanej redukcji. Otrzymaliśmy odstrzały: ja byka
i klępę, a Wojtek klępę. Tą perspektywą kolejnego polowania, tym
razem już w Parku Biebrzańskim, podzieliłem się
z moim przyjacielem Jasiem
z pobliskich stosunkowo
Sejn. Ucieszył się bardzo i
zaproponował, abyśmy po
polowaniu koniecznie przyjechali do niego chociaż na
jeden wieczór i ranek. Dodał, że załatwił mi odstrzał jelenia byka w swoim kole łowieckim
na terenie Puszczy Augustowskiej.
Perspektywa tej wyprawy była więc niesamowita. Wyruszamy z Wojtkiem moim fiatem 125p, aby przeżyć kolejną przygodę łowiecką. Po całodziennej jeździe, wieczorem docieramy na
miejsce. Jak zwykle serdeczne powitanie i wspaniała gościnność
małżonki Adama, która podejmuje nas pyszną kolacją z świetnie
przyrządzoną dziczyzną. Oczywiście nie obyło się bez toastów
z okazji naszego przyjazdu i za pomyślność jutrzejszych łowów.
Rano jak zwykle wyruszamy bladym świtem na podjazd wozem w dwa ciężkie konie, przystosowane do jazdy po trudnym
terenie biebrzańskiego parku. Krajobraz fragmentów bagien
mocno się zmienił, gdyż parę lat wcześniej był duży pożar i na
tych pożarzyskach powstały samosiewy osiki, które tworzyły
duże młodniki. Jedziemy na skraju takiego osikowego młodnika i spotykamy 20 metrów od drogi stojącego byka łosia widłaka,
nadającego się do odstrzału. Zeskakuję z wozu i z mojej podpórki, kiedy wóz odjechał, składam się do ciągle stojącego byka. Po
dobrze ulokowaniu krzyża lunety na wysokiej komorze oddaję
celny strzał. Byk pada w ogniu i znika mi z pola widzenia wśród
samosiewów osiki.
Adam z Wojtkiem zawracają i pomagają mi odnaleźć strzelonego zwierza. Wskazuję im miejsce gdzie stał, ale nikt z nas nie
znalazł nawet farby. Zdziwieni zgodnie stwierdzamy, że nie widzieliśmy, aby byk po strzale uchodził. Adam przez chwilę zastanawiał się, czy nie wezwać strażników przez radiotelefon, aby
przyjechali z psem. Jednak po dłuższym krążeniu potknąłem się
o badyl leżącego byka. Monolit osikowego młodnika sprawił. że
tak trudno było spamiętać to miejsce.
Oczywiście Adam wręczył mi złom gratulując dobrego odstrzału. Po wypatroszeniu i załadowaniu tuszy na wóz pojechaliśmy
na poszukiwanie klęp w obrębie Ciszewo, gdzie zamierzaliśmy
jeszcze zrealizować nasze upoważnienia w ramach odstrzału redukcyjnego łosi. Tym razem Wojtkowi udało się pozyskać klępę.
Radość jego była ogromna, gdyż był to pierwszy w jego życiu łoś.
Poprosił Adama o możliwość zakupu skóry, która wygarbowana
będzie jego trofeum z tej wspaniałej wyprawy łowieckiej w przepięknych bagnach biebrzańskich.
Pod koniec naszego polowania ja też pozyskałem klępę. Mój
odstrzał redukcyjny w Biebrzańskim Parku był ostatnim pozyskaniem łosia, gdyż od nowego sezonu po dzień dzisiejszy
obowiązuje moratorium na ten gatunek zwierzyny łownej. Zapewne zakaz ten będzie obowiązywał cały czas na terenie Parku
Biebrzańskiego, gdyż łoś ma tam optymalne warunki bytowania.
Ta populacja będzie gwarancją utrzymania stanu liczebnego łosia na terenie kraju, gdzie łoś znajdzie dla siebie odpowiedni biotop. (cdn)
Stefan Wojciechowski
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Jeszcze niedawno zupełnie nieznane, obecnie takie paczkomaty
są już częstym widokiem na naszych osiedlach.

Administrator jednej z posesji przy ul. Kostrzyńskiej na
Osiedlu Warszawskim przesunął płot (z lewej), aby widoczne
tu kłopotliwe dla sąsiada drzewo znalazło się poza działką.
To jednak nie jest właściwy sposób rozwiązania problemu.

HOROSKOP

BARAN - Jako człowiek wszechstronnie uzdolniony, któremu trudne
nawet rzeczy przychodzą z dziecinną łatwością, zżymasz się i denerwujesz obserwując otoczenie. I nie pominiesz żadnej okazji, aby wykazać
innym, że przy Tobie są bardzo mali. Nie bądź taką(takim) perfekcjonalistką(stą) albo nie dawaj tego do zrozumienia w tak ceremonialny
sposób. Nie przysparza Ci to sympatii otoczenia. A tak w ogóle, to za
dużo mówisz.
BYK - Cechujący Cię spokój może zostać poddany ogniowej próbie.
Będziesz tak zaskoczona(ny) rozwojem wypadków i zachowaniem się
niektórych ludzi, że stracisz swoje zwykłe opanowanie. Na szczęście
szybko przyjdzie refleksja, co nie pozwoli Ci na zrobienie fałszywego
kroku. W sprawie, na której tak Ci zależy, nie opuszczaj rąk, nie rezygnuj. Jeszcze trochę uporu i cierpliwości, a osiągniesz swoje.
BLIŹNIĘTA - Z małej chmury - duży deszcz. Nie trzeba było lekceważyć pewnych symptomów. Teraz napracujesz się sporo, zanim rzecz całą
wyprostujesz. Ale lepsze to niż bierne czekanie co wymyślą inni. A wymyślą - co do tego nie masz chyba wątpliwości - rozwiązanie trudne do
zaakceptowania. Dlatego lepiej wyprzedzić innych i samemu nadać kierunek wydarzeniom. Wynajdziesz dobre strony obecnej swojej sytuacji.
A jest ich sporo i zupełnie nie ma powodu do załamywania rąk.
RAK - Powodzenie towarzyszyło Ci niezmiennie w dotychczasowych
poczynaniach, nic dziwnego, że przyzwyczaiłaś(eś) się niejako do ciągłych sukcesów. Dlatego też każda, najmniejsza chmurka na pogodnym niebie, uważana jest przez Ciebie za cyklon. Więcej odporności, a
mniej przesady. Lubisz demonizować przeciwności. Przestań traktować
wszystko tak prestiżowo. Pomyśl o taktyce na przyszłość, aby uniknąć
podobnych sytuacji.
LEW - Trudno powiedzieć, że rzucisz przeciwników na kolana, ale
jednak w sumie ich pognębisz. Nie zapominaj, że każda akcja wywołuje kontrakcję, nie przysparzaj więc sobie niepotrzebnych kłopotów. W
sprawach osobistych sytuacja wciąż napięta. Obie strony czekają na pojednawcze kroki i nikt nie chce ich zrobić pierwszy. Spore osiągnięcia w
kręgu spraw zawodowych.
PANNA - Jako człowiek odważny, wspaniałomyślny, nie pamiętający
urazów, jesteś tak często przegrana(y). Inni wykorzystują Cię bowiem aż
do nieprzyzwoitości. Czas pomyśleć o własnych interesach. Plany realizujesz z dużym rozmachem i konsekwencją, ale nie wykluczone, że niezbędna okaże się pewna korekta. Wobec zaistniałych faktów trudno Ci

bowiem będzie upierać się przy swoim. Skłócone otoczenie pozostaw na
uboczu swoich zainteresowań, niech się „wykrwawią”.
WAGA - Czy nie za dużo bierzesz na swoje barki? Ciągle w ruchu,
ciągle coś do powiedzenia, wiecznie czymś zajęta(ty). Zastanów się co
dalej, gdyż trudno na dłuższą metę żyć w takim napięciu. Twoja ciekawość zostanie wreszcie zaspokojona. Poczujesz się rozczarowana(ny).
Za dużo oczekiwałaś(eś), rzeczywistość okazała się po prostu prozaiczna. Przyda się Twój refleks, sytuacja wymagać będzie szybkiej decyzji.
SKORPION - Łatwo zdobywasz sympatię otoczenia, ale równie łatwo
ją tracisz. Rozmowa dość bulwersująca, okaże się, że chciano wprowadzić Cię w błąd. Nietrudno to zrobić, skoro podejmujesz decyzje pod
wpływem emocji, nie mając rozeznania i znajomości kulis. Wydarzenie
dość nietypowe. Nie przywiązuj do niego wagi, nie ma żadnego znaczenia, zbieżność jest przypadkowa. Tam gdzie chodzi o pieniądze nie ma
dżentelmenów, nie wtrącaj się więc do sporu.
STRZELEC - Perspektywa jest kusząca, ale i dość niepewna. Wszystko będzie zależało od wielu czynników, trudno więc obecnie przewidzieć jak się sprawa zakończy. Lubisz co prawda ryzyko, warto się jednak
zastanowić, co dalej. Nawet Twoja pracowitość może zostać wystawiona na ciężką próbę. Wiadomość przyjmiesz z niedowierzaniem, ucierpi
Twoje poczucie odpowiedzialności i solidności. Zbyt bezkrytycznie bowiem przyjmujesz wszystko, co inni próbują Ci mówić.
KOZIOROŻEC - Dosyć tej nieśmiałości. Zdobądź się na odwagę, jak
długo można udawać, że się nie dostrzega pewnych rzeczy? Twoja subtelność i wrażliwość w sumie wychodzą Ci bokiem. Dla psychicznej higieny uderz czasami pięścią w stół. Rozwój sytuacji będzie Ci sprzyjać,
poczujesz się znowu w swoim żywiole. W rodzinie nieciekawy rozwój
sytuacji, ale ten fakt już chyba przebolałaś(eś) i nie wracaj do sprawy.
WODNIK - Wciąż jesteś w rozterce, wciąż nie wiesz jak postąpić i
jak się zachować? Czyżby zmęczył Cię spokój? Po co pchasz się w niepewne sytuacje? Twoja skłonność do ryzyka - jak się okazuje - wcale
nie osłabła. Za to pamięć masz jakby gorszą, gdyż nie pamiętasz już, ile
ta "skłonność" - nie tak dawno przecież - namieszała Ci w życiu. Lubisz
rządzić i być widoczna(ny), ale tym razem oddaj prowadzenie innym.
Chociaż na pewien czas.
RYBY - Rok zaczął się wcale dobrze, a i rozwój sytuacji rokuje jak najlepsze możliwości. Wreszcie otrząśniesz się z dotychczasowego marazmu, zapomnisz o przykrych przeżyciach. Lubisz grać pierwsze skrzypce
i będziesz mieć sporo okazji, aby pokazać swoją wirtuozerię. Oby znowu
tylko nie zgubiła Cię nadmierna ambicja. Może pozostać przy tym, co
już osiągnęłaś(eś)? A jest przecież tego niemało.

SEWERYN (8 stycznia) jest mężczyzną tajemniczym, nieco
mrocznym, trudnym do zrozumienia jak nietoperz – jego totem
zwierzęcy. Nieufny wobec kobiet. Może i by poszalał, ale poddaje się wobec np. religii. Trudno się z Sewerynem zaprzyjaźnić,
ma nielicznych kolegów. Lubi analizować... siebie, więc nie podejmuje zbyt szybko decyzji – musi wszystko przemyśleć, zgłębić
– niczym badacz. Chce być aktywny, ale źle znosi porażki.

MARTYNA (30 stycznia) to kobieta ,,z klasą”, posiadająca jednak męskie umiejętności rządzenie. Samookreśla się przez działanie, a nie gadanie, co nie powinno dziwić, skoro jej zwierzęcym
totemem jest karp. Martyna jest osobą dość niebezpieczną, przyjaźń z nią przypomina jazdę kolejką górską. Wybuchowa, o zdecydowanej silnej woli (co i jak postanowi tak zrobi). Zmysłowa,
inteligentna i mimo wad - budząca sympatię.

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

RESTAURACJA
Kilkutorowy przejazd kolejowy przy ul. Krańcowej na Głównej jest zamknięty przez
jedną trzecią doby, narażając kierowców i pieszych na wielkie straty czasu. Pewna
firma samochodowa ma tu na domiar złego swoją bocznicę, co akurat widać.

energorower
Jest to urządzenie
do wytwarzania prądu
za pomocą roweru
www.energorower.pl
tel: 695 661 552

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

email: biuro@energorower.pl

Tel. 61 653 26 49

KOŁOBRZEG
Atrakcyjne

ZEGARMISTRZ
Wojciech i Jan Gugnacki

niekrępujące
b. tanie pokoje
i apartamenty

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

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

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

w dzielnicy sanatoryjnej

509 207 061

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

Rentgen zębów
Protetyka (raty)
Leczenie ozonem
Leczenie laserem

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

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

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

bożonarodzeniowe szopki w naszych bliskich kościołach

KATEDRA

GŁÓWNA

WARSZAWSKIE

KOBYLEPOLE

KOMANDORIA

ŚRÓDKA

ZIELINIEC

ANTONINEK

