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Wśród księży Jubilatów byli proboszczowie Tomasz Buliński 
z Osiedla Warszawskiego i Zbigniew Szalachetka z Głównej

Przyjaciel naszej redakcji Henryk Walendowski od wielu lat walczył 
o postawienie w Poznaniu Pomnika Wypędzonych Wielkopolan

w nuMerze M.in.:
stop zabudowie cybiny
 Jubileusz w katedrze
nowa giełda staroci
osiedle warszawskie dawnieJ
biuletyn policyJny
główna Jaką paMiętaM

Ś.p. Henryk walendowskis. 525-lecie kapłaństwa s. 4
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wspólnie z pozna-

Zwycięski projekt przebudowy siedziby Teatru Scena Na Piętrze 
przy ul Masztalarskiej 8

Konkurs dla naszych mieszkańców
podziel się widokieM

„Czasopismo Mieszkańców MY” ogłasza konkurs „Podziel 
się swoim widokiem z okna” dla mieszkańców osiedli Anto-
ninek, Zieliniec, Kobylepole, Chartowo, Os. Warszawskie, 
Pomet, Maltańskie, Główna, Komandoria, Śródka, Zawady, 
Ostrów Tumski. Wyślij zdjęcie do 20.06 br., wygraj  nagrody 
finansowe i inne! 

I nagroda: 300 zł i gadżety. 
II nagroda: 150 zł i gadżety.
III nagroda: nagroda publiczności: 150 zł i gadżety – za 

zdobycie największej ilości kliknięć „lubię to” dla swojego 
zdjęcia.

IV nagroda: reklama lub ogłoszenie wielkości 4 modułów, 
wartości 180 zł na portalu czasopismomy.pl i w elektronicz-
nym wydaniu gazety.

V nagroda: voucher na Gordonki – zajęcia umuzykalnia-
jące dla rodzin z małymi dziećmi w PAM PAM Przy Plantach 
lub na warsztaty lepienia w glinie. 

Akcję wspierają firmy: GAL i Volkswagen Poznań .
Co należy zrobić, aby wziąć udział w akcji:
- wybierz tylko jedno zdjęcie i wyślij je na email: kontakt@

czasopismomy.pl do dnia 20.06.2020r., z podaniem swojego 
imienia i nazwiska (lub pseudonimu) oraz nazwy swojego 
osiedla – dane zostaną umieszczone przy zdjęciu. Publikowa-
nie nadsyłanych zdjęć  na profilu   “Czasopismo My” na Fb . 

Konkurs nie ma limitu wieku. Uczestnik nie może otrzy-
mać jednocześnie dwóch nagród.

Zachęcamy do polubienia “Czasopismo My” na Fb , by być 
na bieżąco z osiedlowymi informacjami  Pozdrawiamy,Redak-
cja MY  Tel. 697 183 844 e-mail: kontakt@czasopismomy.pl

Dziękujemy tym, którzy już do konkursu przystąpili 
i gorąco zachęcamy do udziału następnych!

Teatr Wielki... w Podwórzu, Scena... na Piętrze, Zielony 
Ogródek – tylko raz w roku, w czerwcu, na zakończenie se-
zonu w Scenie na Piętrze - w ponurym na co dzień podwór-
ku, które zmieniało się w kolorowe i wesoło hałaśliwe patio 
ze smakołykami w poczęstunku. Tak, takie cuda to tylko na 
Masztalarskiej 8. 

Tam gdzie mieści się też od ponad 65 lat Estrada Poznań-
ska, gdzie swój pierwszy występ dał kabaret Tey, dziwnym 
,,zbiegiem okoliczności” 17 września 1971 r. a więc w rocznicę 
w rocznicę napaści ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku. 
Nawet cenzura nie wyłapała, dlaczego zawsze 17 września 
były tutaj zapalane znicze. Masztalarska 8 to też był adres re-
stauracji Jarockiego (w oficynie), w której w latach międzywo-
jennych zbierała się organizacja robotnicza... Tam, gdzie po-
wołano Scenę na Piętrze, a później Fundację sceny na piętrze 
Tespis, dbającej o rozwój artystyczny tej placówki i pozyski-
wanie na ten cel środków finansowych.

A my, teatromani, czekamy na ,,odmrożenie” teatrów, za-
tem i Sceny, z którą MY przyjaźni się już wiele sezonów. Tęsknie 
wypatrujemy kolejnego, 42. sezonu, bo pewnie na czerwcowy 
spektakl to już nie ma co liczyć. Choć – kto wie. Tymczasem 
nawet w Galerii Oko/Ucho, otwartej w 2004 r. vis-avis Sceny, 
nikt tego nie wie. A jeszcze, biorąc pod uwagę, obostrzenia 
sanitarne, na razie widzów zasiąść by mogło niewielu, płacąc 
za bilet czterokrotnie więcej. To wszystko jest jak wróżenie z 
fusów... Pomarzyć jednak wolno. I można jeszcze powspomi-
nać ilu wzruszeń dostarczyli nam artyści, występujący w tym 
maleńkim teatrze. Wielcy aktorzy z pierwszych stron gazet i 
nikomu nieznani, z którymi w kolejnych sezonach połączyła 
nas, widzów Sceny na Piętrze, wielka przyjaźń...

Zatem – co się się wydarzy – nie wiadomo. Nie wiadomo też 
czy dojdzie do rewitalizacji tego zaułka. Któż by się spodzie-
wał rok temu, gdy wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski 
zapowiadał na scenie Sceny na Piętrze owo upiększenie Masz-
talarskiej 8, że za parę miesięcy będziemy nosić maseczki, de-
zynfekować co się da. Konkurs na rewitalizację zakończył się 
sukcesem jednej w firm projektowych z Warszawy. Mówiło się 
o zakończeniu prac za 3-4 lata. Teraz pewnie można te pla-
ny między bajki włożyć. Choć – życie jest nieprzewidywalne, 
co swojego czasu wyłożyła filozoficznie późniejsza noblistka 
Olga Tokarczuk.

Jak miałaby wyglądać Scena na Piętrze pokazujemy, korzy-
stając z wizualizacji zamieszczonej w internecie.

                                                                             Ewa Kłodzińska

cudowna Masztalarska 8



3

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

REDAKCJA „MY”  tel. 61 876 84 88, 506 792 404
www. czasopismomy.pl                             e-mail: sd@roletim.pl
Wydawca:  Agencja Dziennikarska „Pro Publico",  redaguje zespół, 
red. nacz. dr Stanisław Marcin Dymczyk. Adres redakcji: 61-054 Poznań, 
ul. Bolesławy 10.   Druk: "Drukmar", Poznań, ul. Św.  Antoniego 59.
Reklamy, ogłoszenia, artykuły przyjmuje redakcja, 
tel. 61 876 84 88,  e-mail: sd@roletim.pl
 Za treść ogłoszeń nie odpowiadamy. Tekstów nie zamówionych 
nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustowania 
tekstów  oraz zmiany tytułów.  Anoni mów nie publikujemy.

„Unieczynniona” przez urzędników pompa 
na rogu ulic Pusta i Wiesławy w Antoninku

             „MY” DO AQUANETU
Uprzejmie prosimy o informację, czy  publiczna pompa, 

stojąca  na narożniku ulic Pusta i Wiesławy w Antoninku jest 
sprawna i może być w razie potrzeby użytkowana przez miesz-
kańców. Pompa została niedawno na nowo tu zainstalowana 
po naprawieuszkodzenia, ale dźwignia do pompowania jest na 
stałe unieruchomiona  obejmą na korpus pompy.  

                                                                            Marcin Dymczyk

          ODPOWIEDŹ AQUANETU
W odpowiedzi na Pana zapytanie, AQUANET S.A. uprzej-

mie informuje, iż podjął decyzję o unieczynnieniu studni lo-
kalnych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania.  Przed-
miotowe  studnie będą stanowiły element małej architektury, 
jednakże bez możliwości poboru wody.

Wyjaśniamy,  iż  studnie  te  nie stanowią elementu awaryj-
nego zaopatrzenia mieszkańców  w  wodę  pitną.  Woda  w stud-
niach nie jest zdatna do spożycia przez  ludzi,  o  czym  ostrzega-
ją  tabliczki  informacyjne  zamontowane na przedmiotowych  
studniach.  W  związku  z  powyższym, z  uwagi  na  realne 
zagrożenie  przypadkowego  spożycia wody z tych studni oraz 
mając na uwadze obowiązujące przepisy zawarte w Prawie 
Wodnym, Spółka podjęła decyzję o ich zabezpieczeniu w sposób 
uniemożliwiający ich uruchomienie, tj. pobór wody.

Spółka  AQUANET  o  zamiarze  unieczynnienia  ww.  studni 
poinformowała  z wyprzedzeniem,   zarówno   Urząd   Miasta   
Poznania, jak  i  Spółdzielnie Mieszkaniowe na terenie miasta.

Sprawę prowadzi: Honorata Królak, tel. 61 8359877

O zamiarze „unieczynnienia” publicznych pomp 
miejska spółka Aquanet  poinformowała miejską władzę 
i spółdzielnie mieszkaniowe, ale całkowicie zignorowała 
lokalną społeczność, która mogła mieć  zdanie inne, niż 
urzędnicy.                                                                             MD 

Mieszkańców nie zapytali
Nie tylko sami mieszkańcy Kobylepola protestują zde-

cydowabie i aktywnie przeciwko decyzjom prezydenta 
Poznanna Jacka Jaśkowaiaka mjącym umożliwić dewe-
loperowi zabudowę zielonej skarpy na granicy obsza-
ru krajobrazu chronionego Dolina Cybiny nad Stawem 
Browarnym. Urzędnicy prezydenta nie powiadomili ani 
zainteresowanych mieszkańców, ani Rady Osiedla o przy-
gotowywanej decyzji o warunkach zabudowy . Ten doku-
ment został 'konspiracyjnie” wydany deweloperowi przez 
wydział urbanistyki i architektury Miasta Poznania, cho-
ciaż Miejska Pracownia Urbanistyczna pracuje jeszcze 
nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego, mającego ochronić teren przy skarpie przed zabu-
dową Decyzję o warunkach zabudowy zostały wydane  
tego samego dnia, w którym  na biurko prezydenta trafiły 
pierwsze wnioski mieszkańców o zawieszenie postępowa-
nia administracyjnego w tej sprawie. 

Słusznie protestujący mieszkańcy nie pozostają już 
osamotnieni, popierają ich m.in. organizacje i fundacje 
ekologiczne, różne grupy i stowarzyszenia oraz niektóre 
poznańskie media. Czas najwyższy, aby ważkim tematem 
niebezpiecznej inwestycji zainteresowali się poznańscy 
radni, zanim nie będzie za późno. 

W ubiegłym roku Rada Miasta dokonała rzeczy  bezpre-
cedensowej i chwalebnej – unieważniła własną uchwałę, 
wywołującą przygotowanie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „W rejonie ulicy Dobromiły”. 
Uchwalenie tego planu dałoby deweloperowi możliwość 
zrealizowanie dewastującej inwestycji mieszkaniowej 
w chronionej, cennej dolinie Szklarki w Antoninku. Nie 
można zapomnieć, że inwestycję popierał wówczas dyrek-
tor wydziału gospodarki nieruchomościami UMP Bartosz 
Guss, który obecnie jest wiceprezydentem i nie jest prze-
ciwny zabudowie skarpy Cybiny.         Marcin Dymczyk

W zbieranie podpisów pod protestem włączyli się z wielkim 
powodzenieml iczni mieszkańcy okolicznych osiedli.

stop zabudowie cybiny  
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25-lecie kapłaństwa naszych Księży Proboszczów

srebrny Jubileusz w katedrze

Ksiądz Zbigniew Szlachetka (w środku) wygłasza mowę 
okolicznościową w Katedrze przed Księdzem  Arcybiskupem 

Stanisławem Gądeckim. Z lewej: ksiądz Tomasz Buliński.

25 maj 1995 rok – to data, która wiąże dwóch księży probosz-
czów z naszych okolic: ks. Tomasza Bulińskiego z parafii na os. 
Warszawskim i ks. Zbigniewa Szlachetkę z parafii na Głównej. 
Obaj wówczas w Katedrze zostali wyświęceni na księży przez ks. 
abp. Jerzego Strobę. Teraz obchodzili, również w Katedrze, 25-
lecie tamtego wydarzenia. Gdy obejmowali funkcję proboszczów 
– a to w parafii Chrystusa Odkupiciela przy Trzemeszeńskie, a to 
w parafii Niepokalanie Poczętej Najświętszej Maryi Panny przy 
Mariackiej – przedstawiliśmy ich na łamach MY. Teraz, z okazji 
srebrnego jubileuszu kapłaństwa, krótkie obu kapłanów przypo-
mnienie...

KSIĄDZ PROBOSZCZ TOMASZ BULIŃSKI
Pochodzi z Murowanej Gośliny. Na wybór drogi kapłańskiej 

wpływ miał religijność rodzinnego domu, jak i kapłani z którymi 
stykał się w swojej młodości.

Jako neoprezbiter został skierowany do parafii p.w. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Grodzisku Wlkp. Od 1997 do 2002 
pracował w parafii Matki Bożej Zwycięskiej na poznańskich Wi-
nogradach, do 2007 r. był wikariuszem w parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu. Kolejnym wikariatem była 

parafia św. Małgorzaty w Gostyniu. W 2011 został mianowany 
proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Dolsku. Od 1 lip-
ca 2017 r. jest proboszczem w parafii na os. Warszawski. Pełni 
również funkcję archidiecezjalnego duszpasterza młodzieży.

Pasjami ks. prob. Tomasza Bulińskiego są sport, muzyka i 
górskie wędrówki. 

KSIĄDZ PROBOSZCZ ZBIGNIEW SZLACHETKA
Od urodzenia przez wiele lat był związany z Ziemią Lesz-

czyńską. O wyborze drogi kapłańskiej zadecydowały wzorce wy-
niesione z domu rodzinnego oraz księża z rodzinnej parafii pw. 
Najświętszego Serca Jezusa w Bojanowie.

Pierwsze dwa lata po wyświęceniu był wikariuszem w parafii 
Matki Bożej Miłosierdzia na os. Kościuszkowców w Swarzędzu, 
potem sześć lat w parafii pw. św. Marka na poznańskim os. Cze-
cha. Od 2003 roku przez pięć lat był wikariuszem w parafii pw. 
św. Jerzego na Grunwaldzie, później pracował jako wikariusz w 
parafii Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Obornikach. 
1 lipca 2012 r. został proboszczem w Objezierzu, w parafii pw. św. 
Bartłomieja. 1 lipca 2019 r. odjął funkcję proboszcza parafii na 
Głównej.Jego asjami są historia i filatelistyka

25 maja 2020 roku, tak jak 25 lat temu, w Katedrze na 
Ostrowie Tumskim pojawili się dostojni Jubilaci – 14 księży z 
diecezji poznańskiej, 4 – z diecezji kaliskiej i zakonny ojciec fi-
lipin. Wówczas przyjęli święcenia z rąk ks. arcybiskupa Jerze-
go Stroby, teraz świętowali swój srebrny jubileusz wraz arcy-
biskupem Stanisławem Gądeckim, Metropolitą Poznańskim, 
który przewodniczył uroczystej mszy św. 25 lat temu Katedra 
wypełniona była po brzegi, dziś – w dobie pandemii – wiele 
miejsc było pustych, zgodnie z zalecenia sanitarnymi. No i 
wtedy goście nie mieli maseczek na twarzach...

Ksiądz arcybiskup St. Gądecki z życzliwą uwagą wysłuchał 
okolicznościowej mowy, przygotowanej prze ks. Zbigniewa 
Szlachetkę, dziś proboszcza parafii na Głównej. Jako jedyni 
przytaczamy poniżej treść wystąpienia:

,,Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie! 
Szanowni nasi goście – kapłani, rodzice, rodzeństwo, 
krewni, przyjaciele i parafianie!

Drodzy Bracia, kursowi koledzy!
Przez sześć lat seminaryjnej formacji rosły w nas słowa se-

minaryjnego hymnu i coraz bardziej z mocą świadomie śpiewa-
liśmy: "Wyśniony gdy nadejdzie czas kapłanem być Chrystusa, 
pójdzie z zapałem każdy z nas rodzić Go w ludzkich duszach." 
I stało się! 25 maja 1995 roku, dwadzieścia pięć lat temu, w 
czwartkowe popołudnie ziściły się nasze marzenia, kiedy to z 
rąk ówczesnego Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Jerzego 
Stroby otrzymaliśmy święcenia kapłańskie.

Nasi przełożeni posłali nas w kapłańskie życie ze słowami 
Apostoła Narodów: "Jeden drugiego brzemiona noście." (Ga 
6,2) Staliśmy się sługami ołtarza Pańskiego poprzez sprawowa-
nie świętej Eucharystii oraz głosicielami Bożego Słowa. Kościół 
powołał nas do stawania się szafarzami świętych sakramentów. 
Czynimy to już dwadzieścia pięć lat mocni słowami, które w 
piątkowe przedpołudnie uroczystości Najświętszego Serca Pana 
Jezusa usłyszeliśmy niby na odchodne z ust dzisiaj św. Jana 
Pawła II: "Pamiętajcie, trzymajcie się razem!"

I trzymamy się razem! Dzisiaj na Twoje, Księże Arcybi-

skupie, zaproszenie stajemy tu w komplecie jak przed ćwierć 
wiekiem w dniu naszych święceń wsparci obecnością kolegów z 
diecezji kaliskiej. Dziękujemy za to zaproszenie, abyśmy mimo 
trudnego, epidemicznego czasu, mimo wszelkich przeciwności i 
ataków na Kościół dali dzisiaj świadectwo naszego ukochania 
Chrystusowego kapłaństwa, naszego ukochania ludu, któremu 
staramy się ofiarnie służy na powierzonych nam placówkach i 
naszego ukochania Kościoła, który choć słaby grzechami ludzi, 
także kapłanów, jest jednak święty świętością samego naszego 
Mistrza – Jezusa Chrystusa.

Prosimy, nasz Arcypasterzu, umocnij nas swoim słowem i 
ojcowskim błogosławieństwem! Niech ta dzisiejsza wspólna 
modlitwa, kochani goście, będzie zarówno owocnym dziękczy-
nieniem jak i ufnym wołaniem o umocnienie nas w wierności 
powołaniu, za którego głosem ochotnie poszliśmy przed dwu-
dziestu pięciu lat.”

Po mszy św. wszyscy jubilaci wraz Księdzem Arcybisku-
pem stanęli do pamiątkowego zdjęcia. A później udali się w 
gościnę do arcybiskupiej rezydencji...

                                    Ewa Kłodzińska Foto: Tomasz Pietura
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osiedle warszawskie

Ten pomnik akceptowany przez H. Walemdowskiego byłby już 
dawno faktem, gdyby nie opór urzędników i ich mocodawców.

Ś .p. Henryk walendowski
1936- 2020

lata trzydzieste i czterdzieste  xx  w. (2)
Duża, niezabudowana przestrzeń między Śródką a Osie-

dlem Warszawskim, stwarzała wrażenie że dzielnica ta jest 
osobną miejscowością. Zbliżenie z Poznaniem nastąpiło do-
piero po uruchomieniu autobusu do Starego Rynku, dzięki 
staraniom Komitetu Obywatelskiego Osiedla. Początkowo ta 
nowa dzielnica nazywała się Przedmieście Warszawskie. 

Do roku 1934 mieszkaliśmy przy ulicy Chwaliszewo 23 – w 
piwnicy. Przeprowadzka na Osiedle była możliwa po znalezie-
niu przez ojca stałej pracy. Nasz nowy dom mieścił się przy ulicy 
Warszawskiej pod numerem 147, właścicielkami tego budynku 
były siostry Nogaj. Ojciec był zatrudniony jako robotnik w tylko 
co otwartej tzw. Nowej Elektrowni na Garbarach. Zarabiał nie-
wiele, wiec było nas stać tylko na jeden duży pokój bez kuchni, 
ale z balkonem. Ulica Warszawska była wtedy wysadzona dwo-
ma rzędami pięknych klonów, a jezdnia wybrukowana czarną, 
granitową kostką. Jak zbliżał się samochód lub motocykl, to cała 
dzieciarnia z okolicy biegła oglądać tą rzadką osobliwość. Chyba 
ponad 95% pojazdów, korzystających z ulicy to wozy konne.

 Większość domów Osiedla Warszawskiego to efekt działal-
ności kilku spółdzielni mieszkaniowych. Pierwsze budynki  na 
Osiedlu to dom Jakubowskich przy ul. Słupeckiej 2, róg Koniń-
skiej i dom Antkowiaków przy ul, Konińskiej – domy te stoją do 
dzisiaj. Synowie Antkowiaków z zawodu byli organistami. 

Na niektórych ulicach ułożono twarde nawierzchnie i chodni-
ki, z wyjątkiem ulic peryferyjnych, takich jak np. ul Inowrocław-
ska, Mogileńska, Pusta czy Goplańska. Doprowadzono do więk-
szości domów prąd, wodę - częściowo gaz i kanalizację. Miesz-
kańcy Osiedla pomimo że mieszkali w granicach administracyj-

Pana Henryka Wa-
lendowskiego poznałem 
kilkanaście lat temu, 
gdy rozpoczynał  swą 
nieustępliwą, pełną wia-
ry i determinacji walkę o 
godne upamiętnienie w 
Poznaniu 300 tys.  Wiel-
kopolan, wypędzonych, 
skazanych na cierpienie 
i śmierć przez niemiec-
kich okupantów.  Potem 
Pan Henryk został Prezesem Stowarzyszenia Budowy 
Pomnika Wypędzonych i był święcie przekonany, że w 
stolicy Wielkopolski w niedługim czasie stanie Pomnik, 
że doczekają tego żyjący jeszcze rodacy - ofiary niemiec-
kiego okrucieństwa. Sam do nich należał, bo jako 4-letni 
chłopiec został z całą rodziną wypędzony przez Niem-
ców z domu, uwięziony w obozie na głównej i zesłany do 
Generalnego Gubernatorstwa. Niezwykle ciekawe wspo-
mnienia Pana Henryka publikowaliśmy w odcinkach na 
łamach”MY”  Pana Henryka spotkało gorzkie,bolesne 

rozczarowanie, gdy na swoich staraniach o pomnik na 
potkał urzędniczą małość i niechęć. Pomnik nadal w 
Poznaniu nie istnieje, ale marzenie Pana Henryka, któ-
ry był też członkiem Komitetu Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa, obiecują zrealizować Jego następcy i liczni 
przyjaciele. Zostaliśmy depozytariuszami jego testa-
mentu i na pewno dokończymy jego jeszcze nie skoń-
czone dzieło - powiedziała Elżbieta Rybarska, prezes 
Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Niemieckich 
Obozów Koncentracyjnych. Nasza redakcja wspierała i 
nadal będzie wspierać to, o co walczył ś.p. Henryk Le-
wandowski, wspaniały, dzielny człowiek i najszczerszy 
patriota. Niech spoczywa w pokoju. Marcin Dymczyk        

nych miasta Poznania, to jednak stanowili pewną odrębność. 
Jak się jechało do innej dzielnicy miasta to mówiło się „jadę do 
miasta”, a nie np. na Wildę czy Jeżyce. Przyczyna leżała chyba w 
dużym, nie zabudowanym terenie, dzielącym Osiedle od zwartej 
zabudowy miasta. My do miasta chodziliśmy pieszo, bo mamie 
żal było wydać kilkadziesiąt groszy za jazdę autobusem.

 Codziennie, przed południem, przed domami zatrzymywał 
się malowany na biało wóz konny mleczarza. W tylnej części 
wozu były dwa mosiężne krany: jeden z mlekiem, drugi z ma-
ślanką. Śmietanę woźnica nalewał z bańki . Mleczarz zapraszał 
mieszkańców donośnym, błyszczącym  dzwonem, umocowa-
nym przy wozie. Podobnie rozprowadzał swoje pieczywo pie-
karz. Dość często (z okrzykiem: „płaty skupujeee!”...) przed do-
mami pojawiał się domokrążca skupujący stare szmaty . 

Po drugiej stronie ulicy Warszawskiej, (południowej) na du-
żym polu, rosło żyto lub ziemniaki. Jesienią stały ogromne stogi 
zboża i puszczało się na ściernisku latawce, zwane wtedy dra-
chetami. Przy samej ulicy stało zaledwie kilka domów. Tą część 
dzielnicy nazywaliśmy „Drugie Osiedle”. Naprzeciw nas w drew-
nianym, parterowym domku, okolonym drzewami, mieszkali 
państwo Bobowscy z córkami i synem. Pan Bobowski był ofi-
cerem Wojska Polskiego i rzadko bywał w domu. Jedna z córek, 
Irena inwalidka, zginęła bohatersko w 1942 roku, w berlińskim 
więzieniu Ploetzensee, za przynależność do tajnej organizacji 
niepodległościowej. Była ona jednym z redaktorów konspira-
cyjnego pisma „Pobudka”. Aresztowania dotknęły większą ilość 
młodych ludzi, którzy zginęli w niemieckich więzieniach. Na-
zwiska tych bohaterów są uwiecznione na tablicy wmurowanej 
w ścianę starego kościoła. Irena Bobowska była także inicjatorką 
powstania działu  młodzieżowego przy bibliotece Towarzystwa 
Czytelni Ludowych (TCL). Jako 7-8 letni chłopak, spotykałem ją 
najczęściej na ulicy Słupeckiej, zawzięcie machającą dźwigniami 
wózka inwalidzkiego. Nawet jej zazdrościłem poruszania się na 
takim pojeździe. (cdn)                                           Stefan Lamęcki



6

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

apel do urzędów i organizacJi
Zaniepokojeni mieszkańcy Antoninka, Zielińca, Kobylepola 

apelują o wstrzymanie bardzo dużej wycinki w drzew naszych 
lasach w granicach miasta. Wycinka w większości dotyczy zdro-
wych, dorodnych drzew we wschodnim klinie zieleni w pasie 
polskiego odcinka europejskiego korytarza ekologicznego (Euro-
pol. pl).. Według informacji Lasów Poznańskicg, udostępnionej 
fundacji Pro Terra, w 2019 roku pozyskano1672 m sześć. grubi-
zny, w 2020 374 m sześc. grubizny. Nie sposób określić ile drzew 
padło pod piłą. Wycięcie jednego drzewa w prywatnym ogrodzie 
wymaga specjalnych pozwoleń, a kara za bezprawne usunięcie 
jednej sosny o obwodzie 100 cm może wynieść 2,5 tys. zł.

Piękny zielony teren powinien służyć mieszkańcom (teren 
rekreacji), chronić czystość powietrza, co jest szczególnie waż-
ne w walce ze smogiem. Teren zielony powinien służyć ochronie 
ptaków, różnych gatunków zwierząt, np. saren, lisów wiewiórek, 
bobrów, , jeży, żab, a także zachowaniu zagrożonych gatunków 
roślin. 

Od odpowiednich organizacji i urzędów oczekujemy wspar-
cia w staraniach o ustalenie nowych zasad pielęgnacji lasów 
miejskich, znaczne ograniczenie, a nawet wykluczenie wycinki, 
jak radzi wybitny niemiecki uczony leśnik Peter Wohllebe. Prosi-
my o poparcie:  Komisję Dialogu Społecznego, Komisję Ochrony 
Środowiska RMP, Fundację Pro Terra, Stowarzyszenie My Po-
znaniacy, posła na sejm Franciszka Sterczewskiego,  Stowarzy-
szenie Miłośnicy Doliny Cybiny, Prawo do Miasta, Radę osiedla. 
Z nadzieją na poparcie starań o zachowanie naturalnej zieleni 
„Robotnicy Matki Natury”.                      Henryk Rozwadowski 

Mieszkańcy Antoninka do maja br. obserwowali przy ul. 
Ziemowita składowisko drewna ułożonego w stosy i w postaci 
kłód kilkumetrowej długości. Robotnicy Matki Natury (dawniej 
Obrońcy Doliny Szklarki) dostrzegli przy leśnej drodze w oko-
licy  leśniczówki 28 stosów drewna, szacowanych na ok. 470 m. 
sześć. W innym miejscu wzdłuż drogi zgromadzono ok. 150 m. 
sześć. drewna znacznej grubości. Ale to nie koniec. Nadal pełną 
parą pracują w poznańskich lasach piły „zgodnie zobowiązują-
cym planem urządzania lasu, jego pielęgnowaniem i wzmocnie-
niem” (!?). Lasy poznańskie są śmietniskiem gałęzi i powalonych 
drzew.

Niedawno odbyło się spotkanie  Komisji Dialogu Społeczne-
go do spraw Środowiska. Dyskutowano o ochronie lasu i drzew 
w mieście. Gościem był dr Paweł Strzeliński z Katedry Urządza-
nia Lasu Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu. Przekonywał zgromadzonych, jakie do wspaniałe instru-
menty mają lasy dla pielęgnacji drzewostanu.

Dyskutanci ujawnili na przykładach, że leśnikom nie chodzi 
o pielęgnowanie lasu, ale o korzyści komercyjne. Dyskutanci pod 
żadnym względem nie zgodzili się z wywodami naukowca kate-
dry urządzania lasu. Przyjęli postulat, aby określono nowe zasa-
dy pielęgnacji lasów miejskich, znacznie ograniczające wycinkę 
drzew. Dyskutanci przychylają się do poglądu, iż rola lasu musi 
się zmienić. To będzie już nie dostawca surowców, ale KLIMA-
TU. A leśnik zmieni się z kogoś, kto zarządza ścinaniem drzew w 
kogoś, kto zarządza OCHRONĄ KLIMATU.

                                                                Henryk Rozwadowski

Dwa teksty u dołu strony w pełni świadomie, dobro-
wolnie zamieszczamy w imię swobody wypowiedzi, ale 
absolutnie w żadnym stopniu nie zgadzamy się z ich 
treścią. Teksty te zawierają informacje dowodzące cał-
kowitej nieznajomości poruszanego tematu, szerzą nie-
prawdę o lesie i wyrządzają niczym nieusprawiedliwioną 
krzywdę leśnikom. Przyznam też, że „Robotnicy Matki 
Natury” brzmi dla mnie jak jakaś sekta ideologiczna, a 
tym nie należy ufać. 

Wieloletniego współpracownika naszej redakcji pana 
Henryka Rozwadowskiego i osoby, które reprezentuje, na-
mawiam do doedukowania się na początek lekturą najważ-
niejszej w leśnej praktyce księgi zwanej Plan Urządzenia 
Lasów Komunalnych Poznania. Ten, obowiązujący leśni-
ków  dokument jest w całości bez trudu dostępny w inter-
necie. Zapisano  tam czarno na białym, że niepodważalną, 
świętą zasadą gospodarowania w miejskich lasach  nie jest  
dostarczanie jakichkolwiek dochodów materialnych, a je-
dynie dbałość o lasy dla dobra żyjących i przyszłych poko-
leń mieszkańców. Nieprzestrzeganie tego nakazu jest dla 
każdego leśnika nie do pomyślenia. 

Nasze lasy miejskie są od wielu lat tak zarządzane i zago-
spodarowywane, że najlepiej, najpełniej spełniają funkcje 
rekreacyjne, prozdrowotne, klimatyczne i środowiskowe. 
Poznańscy leśnicy z powodzeniem kultywują i powiększa-
ją unikatowe w skali światowej tzw. miejskie kliny zieleni, 
których największym zagrożeniem bywają deweloperzy 

i sprzyjający im miejscy urzędnicy. Walka z tym niebez-
pieczeństwem  to pole do chwalebnych działań Robotnicy 
Matki Natury.  

Na każdym kroku widać dokonania, za które mieszkań-
cy powinni wyrażać uznanie leśnikom. Lasy poznańskie 
wzbogacają się w kolejne odcinki  bezpiecznych dla natury 
ścieżek, pomostów czy ostatnio pięknej kładki w koronach 
drzew. Robotnicy Matki Natury mogą rzeczywiście pomóc 
miejskim lasom domagając się od władzy większych na nie 
nakładów w budżecie, a nie przez bezsensowne atakowanie  
wykształconych leśników z powołania – niezastąpionych 
pracowników natury.  

Posądzanie miejskich leśników o wycinanie drzew dla 
zysku byłoby tylko śmiechu warte, gdyby nie stanowiło  
kalumnii obrażającej ludzi najbardziej oddanym lasom i 
najlepiej o nie dbającym. 

Przypomnimy, że niekwestionowaną zasługą leśników 
jest zwiększenie lesistości Polski od 20 proc. po wojnie do 
30 proc. obecnie, powołanie ponad 20 parków narodo-
wych i niezliczonych  rezerwatów oraz  innych obszarów 
służących  cennym pozaprodukcyjnym funkcjomlasu. W 
polskich lasach  wycina się  znacznie mniej surowca drzew-
nego niż wynosi roczny jego przyrost, a  leśnictwo polskie 
nie tylko się samofinansuje, lecz odprowadza miliardy do 
budżetu.   Nawet w latach PRL leśnicy potrafili uchronić 
ojczyste lasy przed nadmierną eksploatację, często pono-
sząc osobiste dotkliwe konsekwencje. Marcin Dymczyk

leŚnik - prawdziwy przyJaciel i gwarant lasu

cHrońMy lasy  przed wycinanieM
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nowa giełda staroci 
Żeby te przedmioty mówić mogły – myślę sobie, przechodząc 

z boksu do boksu. W każdym dziesiątki przedmiotów z duszą i 
często długą historią. Secesja, biedermeier... Aparaty fotograficz-
ne studyjne wykonane w drewnie. Chowam twarz (w maseczce, a 
jakże) za wielkim bajecznie malowanym wachlarzem z przełomu 
XIX i XX wieku. 

Kim byli gracze, którzy 300 lat temu w salonie gier zasiadali 
za dziwnym trójkątnym stoliczkiem z wgłębieniami? Co kryła 
200-letnia komoda? Jakie dania pojawiały się na pięknej porce-
lanie i jak to się stało, że przetrwała setkę lat? Z pewnym wzru-
szeniem patrzę na obraz Świętej Rodziny – taki sam w grubej 
ramie, wisiał, na potężnym haku nad łożem małżeńskim moich 
dziadków... Czasem ramy są droższe od obrazów – słyszę – i na 
taką oprawę stać było tylko bogatych...

Podsłuchuję transakcję przy pięknym zegarze. -3,5 tysiąca 
złotych – pada propozycja cenowa.

Kolekcje znaczków pocztowych, szkło i jeszcze porcelana i 
stare maszyny do pisania. Dziwna maszyna do szycia na korbkę 
z lat międzywojnia. I – czasem, jakby jakiś zgrzyt, zwykłe ciuchy 
albo tak popularne przed kilku dekadami – resorki. A obok ze 
świstem jedzie kolejka...

Gapię się, zapominam notować, już prawie nie rejestruję w 
pamięci kolejnych antyków, staroci. Jeszcze tylko parę nazwisk 
kolekcjonerów: Henryk Hybza, Maria i Krzysztof Piaseccy, Łu-
kasz Cichowski (i ,,spółka” czyli ,,Polscy Zbieracze”), Zdzisław 
Kowalski. Z Poznania, z Wielkopolski. 

A nasz fotograf,Waldek Malicki, szaleje. I śmieje się, że jego 
żona to by tutaj ,,wszystko chciała”. Ja – też...

Giełda na św. Michała, na Komandorii. Niegdyś zwykła hala, 
teraz wyremontowana, odświeżona, elegancka. Wielkie przedsię-
wzięcia pana Bogumiła Adamskiego, pasjonata dzieł sztuki. Gieł-
da tak potrzebna kolekcjonerom gdy zamknięto Starą Rzeźnię. 
Tu, przy Michała, będzie docelowo 50 boksów. Wystawcy chwa-
lą. Bo na metalowych kratownicach można rozwiesić obrazy, bo 
płacą, na razie, symboliczną złotówkę, za wynajem boksów. Bo 
czysto. I złoszczą się na... koronawirusa, który uniemożliwia im 
buszowanie po starych strychach i piwnicach, spotykanie się z 
ludźmi, którzy chcieliby sprzedać spuściznę, pamiątki po swoich 
rodzicach, dziadkach i jeszcze starszych pociotkach. -Już pomału 
brakuje mi obiektów do wystawiania – słyszę.

I choć młodzi są zakochani w meblach typu IKEA, to jednak 
w prezencie chętnie jakiś ,,portret przodka” przyjmą... Albo inny 
drobiazg, który ociepli zimny wystrój mieszkania.

Na razie wiem, że jeszcze tutaj zajrzę. Prywatnie. Może w na-
stępny weekend. Warto...

*Otwarto już Pchli Targ na parkingu przy M1 na Franowie. 
To druga część przedsięwzięcia dla kolekcjonerów. Też pozyskał 
swoich zwolenników. Ewa KłodzińskaFoto: Waldemar Malicki
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pozory zdalnego uczenia
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”.

Zdalne nauczanie to moim zdaniem tzw.pic na wodę.

Prowizoryczne studium filmowe urządzone w jednej z klas.
W jednej z bangkockich garkuchni. 

Sytuacja z pandemią koronawirusa powoli się w Tajlandii sta-
bilizuje. Bywały dni bez żadnego nowego zakażenia. Wiele zaś 
z nowych przypadków to Tajowie przybyli z zagranicy. Prosto z 
samolotu trafiają na kwarantannę, bez ryzyka zarażenia innych 
osób.

Po niemal dwumiesięcznej przerwie otwarto centra handlo-
we i zniesiono prohibicję. Można też pójść do fryzjera lub re-
stauracji. We wszystkich takich miejscach należy  mieć maskę na 
twarzy i zachować dystans od innych osób.

Nauczyciele wrócili już do szkół, ale uczniowie jeszcze nie. 
Rząd zdecydował, że szkoły zostaną otwarte dla uczniów dopiero 
1 lipca, o ile oczywiście sytuacja nadal będzie się poprawiać i nie 
nadejdzie druga fala zakażeń.

Na razie więc jesteśmy skazani na prowadzenie zajęć online, 
czyli zdalnie. Szczerze mówiąc – nie jestem entuzjastą takiego 
rozwiązania. To nic innego, jak tzw. pic na wodę moim skrom-
nym zdaniem. Nie dość, że zajęcia odbywają się koszmarnie 
rzadko (dwie godziny w tygodniu!) to jeszcze strona technicz-
na takiego nauczania pozostawia wiele do życzenia. Internet się 
rwie, aplikacja Zoom, której używamy czasem się zawiesza, no i 
uczniowie nie uważają tak jak na normalnej lekcji.

Oprócz tych lekcji wysyłamy także uczniom filmiki video na 
różne tematy. Jedną z klas zamieniliśmy na prowizoryczne „stu-
dio filmowe” – wyłożyliśmy jedną ze ścian zielonym materiałem 
i tam kręcimy filmiki edukacyjne dla studentów. Jeden z naszych 
tajskich kolegów studiował w szkole filmowej i teraz zajmuje się 
obróbką tych naszych „dzieł” dodając do nich tło, efekty specjal-
ne itp. Wychodzi mu to naprawdę bardzo dobrze. 

Kiedy dzieci wrócą już do szkoły czeka nas mnóstwo pracy, 
by nadrobić stracony czas. Rząd zdecydował, że w tym roku nie 
będzie październikowych wakacji, które zazwyczaj oddzielały 
dwa semestry. Możemy liczyć tylko na kilka dni wolnego między 
Świętami Bożego Narodzenia, a Nowym Rokiem. Pod znakiem 
zapytania stoją także przyszłoroczne wakacje w kwietniu. No 
trudno, takie czasy…

Nie mogę za bardzo narzekać, ponieważ moja szkoła nadal 
daje mi pracę i wypłaca normalną pensję. Wielu nauczycieli w 
Tajlandii nie ma takiego szczęścia. Ci, którzy pracują za pośred-
nictwem agencji nauczycielskich są w szczególnie trudnej sytu-
acji. Agencje płacą im bowiem tylko za przeprowadzone godziny 
lekcyjne, a takich przecież teraz nie ma. Wielu nauczycieli zde-
cydowało się na powrót do swoich krajów, inni wyjechali np. do 
Wietnamu, który znakomicie poradził sobie z pandemią i już 
otworzył szkoły w pełnym zakresie. Przypuszczam, że niedługo 
w Tajlandii zapanuje ogromne zapotrzebowanie na nauczycieli 
języka angielskiego.

Tajowie są już bardzo zmęczeni obecną sytuacją i z niecier-
pliwością wypatrują turystów. Niestety, wszystkie loty zagranicz-
ne zawieszone są do początku lipca. A i później nie będzie zbyt 
łatwo dostać się do Krainy Uśmiechu. Rząd wprowadził bowiem 

Zadajemy uczniom zadania domowe w podobnej formie. 
Każdy z uczniów ma nakręcić krótki film video na zadany temat 
i umieścić go na naszej klasowej grupie w komunikatorze LINE 
– najpopularniejszym komunikatorze internetowym w Azji Po-
łudniowo-Wschodniej.

listę krajów, których obywatele nie mogą wjechać na teren Króle-
stwa do momentu, aż sytuacja w nich się nie ustabilizuje. Wyglą-
da na to, że do Tajlandii najprędzej zawitają turyści z Chin i Korei 
Południowej – w tych krajach jest już praktycznie po pandemii. 
Niestety – Europa i Ameryka będą musiały trochę poczekać… 
Mateusz Biskup
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stefan kozanecki

Po remoncie u św. Jana  Jerozolimskiego
odpocząć przy koŚciele

Po okazałym remoncie kościoła pw. św. Jana Jerozolimskie-
go za Murami na Komandorii pozostały już tylko wspomnienia 
pewnych... niewygód parafian, a przede wszystkim - pięknie 
prezentująca się (nocną porą odpowiednio podświetlona) bryła 
świątyni oraz odnowione jej wnętrza. I można rzec, że nastąpił 

teraz jeszcze jeden akt wieloletniego remontowego przedsięwzię-
cia – uporządkowanie, upiększenie zieleni między kościołem a 
probostwem. Teren przykościelny jest teraz ogólnodostępnym, 
niezależnym od czasu nabożeństw... mini parkiem, miejscem 
odpoczynku. Właśnie ustawiono, tuż przy krzewach bzu, cztery 
ławeczki, które zachęcają do relaksu z widokiem na bryłę kościo-
ła i zieleń (a ta, jak wiadomo, jest antidotum na wszelkie stresy). 
Piąta ławeczka stoi przy kapliczce Matki Boskiej (na nowo za-
aranżowanej) – wotum śp. księdza proboszcza Kazimierza Kró-
laka. (E.K.)                                            Foto: Waldemar Malicki

W maju 2020 r. minęło 40 lat od śmierci Stefana Kozanec-
kiego - grafika związanego z Poznaniem, Bydgoszczą i Gdynią, a 
prywatnie mojego wujka. Urodził się 31 lipca 1914 roku na Śród-
ce. W roku szkolnym 1929/30 uczęszczał do Państwowej Szkoły 
Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu, na-
stępnie z powodów materialnych zrezygnował z dalszej nauki i 
pracował w poznańskiej firmie litograficznego „K. W. Kledecki”, 
w której zajmował się projektowaniem i wykonawstwem. 

Na początku lat 30-tych przeniósł się do Bydgosz-
czy, gdzie rozpoczął pracę w drukarni Biblioteki Polskiej. 
Około połowy lat 30. wygrał ogólnopolski konkurs na stanowi-
sko kreślarza Marynarki Wojennej w Gdyni, dokąd się przeniósł 
i mieszkał do 19399 r. na Oksywiu.

Po wybuchu II wojny światowej Niem-
cy skierowali go do Poznania, pracował jako kre-
ślarz w urzędzie gauleitera wraz z W. Tomaszewskim. 
W okresie okupacji zajmował się ponadto-
podrabianiem dokumentów niemieckich. 
Został aresztowany, jednak dzięki rodzinie udało mu się zbiec. 
Pojechał do brata swojej matki, Edmunda Kozaneckiego, któ-
ry po walkach pod Bzurą dostał się do niewoli i pracował w 
Westfalii, w WERL koło Dortmundu. Stąd po pół roku udał 
się przez „zieloną granicę” do Warszawy. Następnie przeby-
wał w Waksmund koło Nowego Targu, później w Krakowie. 
Po zakończeniu II wojny światowej powrócił do Poznania. Przez 
kilka lat po wojnie prowadził sklep-komis, drukarnię (przy ul. 
Kościelnej ) i zakład światłokopii. Niestety był nękany i ścigany 
przez UB, później SB. Podrabiał dokumenty, wielu znajomym 
dzięki niemu udało się przedostać na zachód w latach powojen-
nych.

Był popularną i lubianą postacią w poznańskim środowi-
sku artystycznym, zarówno plastycznym, jak i muzycznym. 
Doskonale grał na akordeonie, był samoukiem. Wszech-
stronnie uzdolniony, towarzyski, o pogodnym usposobieniu. 
Zajmował się prawie wyłącznie grafiką użytkową, wykonując 
okładki książek, katalogi, foldery i exlibrisy (np. Fr.Adamczak - 

drzew.), a także prace z zakresu liternictwa.
Nie posiadając dyplomu szkoły artystycznej, ubiegał się 

w Ministerstwie Kultury i Sztuki o przyznanie mu upraw-
nień na wykonywania zawodu artysty plastyka, które otrzymał 
( kilka razy przedłużał na podstawie przedkładanych prac) 
w zakresie „retuszu amerykańskiego” i tzw. „rozbicia na ko-
lory”. Spuścizna artysty uległa po jego śmierci rozproszeniu. 
Zmarł 3 maja 1980 r.w Poznaniu, po-
chowany na cmentarzu na Miłostowie. 
Informacje rodzinne, F. Burkiewicz oraz J. Mulczyński „Słownik 
Grafików Poznania i Wielkopolski XX wielu”. 

                                                                       Karina Kozanecka
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czas Mierzony MiłoŚcią

z pracy rady osiedla

W liturgii Kościoła czerwiec jest 
szczególnie poświęcony kultowi Naj-
świętszego Serca Jezusa oraz kojarzo-
ny z Bożym Ciałem. Obydwa te fakty 
w jakiś sposób przedłużają nasze my-
ślenie o czasie paschalnym. 

Żeby bowiem zrozumieć istotę tych 
elementów wiary katolickiej trzeba 
powędrować najpierw do Wieczerni-
ka, aby podczas Ostatniej Wieczerzy 
przeżyć pierwszą w historii Mszę św. Wówczas Jezus dał swoim 
uczniom polecenie: "To czyńcie na moją pamiątkę." Z tego po-
lecenia wyrasta praktyka sprawowania Eucharystii, na którą 
mamy obowiązek przychodzić w każdą niedzielę i święta na-
kazane. 

Natomiast raz w roku dzieje się odwrotnie – to Jezus w po-
staciach eucharystycznych przychodzi do nas niesiony przez 
kapłanów procesjach na Boże Ciało ulicami miast i wsi. Naj-
prawdopodobniej tegoroczne procesje na Boże Ciało albo się nie 
odbędą, albo będą miały bardzo ograniczony wymiar do terenu 
przykościelnego i to z zachowaniem bezpiecznej odległości mię-
dzy zgromadzonymi wiernymi.

Jak by to nie miało być pozostaje nam jeszcze kult Naj-
świętszego Serca Jezusa zainicjowany w XVII wieku przez św. 
Małgorzatę Marię Alacoque. To jej przeżyciom mistycznym i 
objawieniom Jezusa zawdzięczamy podkreślenie miłości Bo-
żej względem grzesznej ludzkości. Szczytem tej miłości była 
właśnie odkupieńcza ofiara Jezusa na krzyżu, a jej wyrazem 
przebite serce Zbawiciela. To, co odróżnia Bożą miłość od ludz-
kiej, to prawda, że na nią nie trzeba zasłużyć. Na nią trzeba 

się otworzyć. Dopiero wówczas zrozumiemy, że nasza obecność 
na Eucharystii lub na adoracji to nade wszystko okazja do do-
świadczenia tej Bożej miłości.

Dlatego po raz kolejny zapraszając do kościoła na Mariacką 
czynię to najpierw z myślą o codziennym czerwcowym nabożeń-
stwie ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa na zakończenie 
wieczornej Mszy św. Drugi powód to cotygodniowa adoracja 
Najświętszego Sakramentu, którą od czerwca chcemy na stałe 
ulokować w czwartkowy wieczór: o 20.30 – różaniec, od 21.00 
do 22.00 – cicha adoracja z okazją do spowiedzi św. Zapraszam 
w skromne, ale gościnne progi naszego kościoła. Niech czerwco-
wy czas będzie bogaty w przyjęty dar Bożej miłości.

                   Proboszcz na Głównej, ks. Zbigniew Szlachetka

Ksiądz proboszcz Zbigniew Szlachetka 
odbierał  od mieszkańców gratulacje i życzenia 

z okazji 25-lecia swojego kapłaństwa. 

Podczas zebrania 18 maja br. Rada Osiedla Główna 
uchyliła  swój wcześniejszy wniosek do prezydenta Po-
znania o zgodę na umieszczenie w parku im. ks. T. Kir-
schke tablicy pamiątkowej ku czci ofiar obozu przesie-
dleńczego - „Lager Glowna”. 

W uzasadnieniu wycofania wspomnianego wyżej 
wniosku napisano, że ofiary obozu przesiedleńczego 
„Lager Glowna” zostaną upamiętnione w porozumieniu 
z proboszczem w formie tablicy na terenie parafialnym 
obok kościoła przy ul. Mariackiej.  

Zarząd Transportu Miejskiego  poinformował  o pla-
nach uruchomienia przewozów pasażerskich na tzw. 
towarowej obwodnicy Poznania od 2021 r. i przedstawił 
propozycję nazwania planowanego do realizacji przy-
stanku kolejowego.

Pzyjęto propozycję nadania, planowanemu do reali-
zacji przy wiadukcie nad ul. Gdyńską i linią kolejową  

Poznań-Bydgoszcz przystankowi kolejowemu, nazwy 
„Poznań Karolin”. Przyjęto propozycję zmiany nazwy ze-
społu przystankowego „Gdyńska Karolin”, obejmujące-
go przystanki autobusowe 01 i 02 na „Karolin PKM”,bę-
dący skrótem nazwy „Poznańska Kolej Metropolitalna”.

Uchwalono  przesunięcie zaoszczędzonych środków 
finansowych w wysokości 2000 zł z zadania „Wykona-
nie projektu rozbudowy ścieżek spacerowych w parku T. 
Kirschke”, ujętego w budżecie Zarządu Zieleni Miejskiej 
na zadanie „Modernizacja parku im. Ks. T. Kirschke”. 
Łączna kwota na realizację zadania wyniesie 122 tys.zł. 

Uchwalono przyznać 9 osiedlowym radnym diety  
wysokości od 100 do 350 zł za okres grudzień 2019 - luty 
2020  na łączną kwotę 1950 zł. Uchwała zawiera  szczegó-
łówe uzasadnienie za co konkretnie  radnych optrzymał 
przyznaną dietę. 

Jako wyborcy lokalnego samorządu uważamy, że 
wszyscy osiedlowi radni powinni otrzymywać stałe die-
ty, a warunkiem ich wypłacenia byłoby tylko uczestni-
czenie w pracach rady osiedla.
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od gdyńskieJ
Główna jaką pamiętam (2)

Na narożniku ulic Główna i Gdyńska stoi szeroki, nawią-
zujący do biegu ulic, dom z trzema wejściami i podwójnej 
numeracji, niegdyś należący do rodziny Wolnych, a potem do 
Bukowskiego. Nie wiem w jakiej sytuacji zmienił on właścicie-
la, bo w latach trzydziestych Wolni już w tym domu nie miesz-
kali, podobno wszyscy wyjechali do Ameryki. 

W domu tym od strony Gdyńskiej prowadził sklep rzeźnicki 
Michał Jęchorek, od strony Głównej towary spożywcze i porce-
lanę sprzedawała Kaczmarkowa, której mąż był podoficerem w 
wojsku polskim. Mieli syna Henia i córkę Helę. Po nich sklep 
przejęli Czerwińscy. Standard w kamienicy był zróżnicowany, 
gdyż tylko jeden pion miał klozety umieszczone w specjalnej 
dobudówce we wnętrzu budynku, pozostali mieszkańcy musieli 
chodzić na podwórze.

Pomiędzy domem Wolnych a naszym, pod numerem 30, stał 
mały, biały dom Morawskich. Zostało po nim miejsce otoczono 
wysokim płotem i rosnące na chodniku trzy duże kasztanowce. 
Właściciele zajmowali parter, a na poddaszu mieszkali Wojciech 
Goderski, robotnik i Marianna Chałupka, do której wróciła ok. 
1936 roku z Francji córka o nazwisku Janiszczak z dorosłymi cór-
kami – Pelą, Salomeą i Marysią (ta z córeczką André). I, mimo że 
mieszkanie było małe, wszyscy się pomieścili do czasu, aż panie 
znalazły inne lokum.

Teren z drugiej strony naszego domu był pusty prawie 
do drugiej połowy lat 30. XX w., kiedy to krawiec Murkowski 
wzniósł dla siebie wysoką, nowoczesną, trzypiętrową kamienicę, 
którą szybko sprzedał panu Józefowi Żurawskiemu, cukierniko-
wi. Ten człowiek z kresów, postać niezwykle barwna i ciekawa, 
wysoki, szczupły, z ciemnym wąsem, wraz ze swoją drobną żoną 
Kazimierą, zaprzyjaźnił się z moimi rodzicami. Pani Żurawska 
zginęła tragicznie latem 1977 roku w wieku ponad osiemdzie-
sięciu lat potrącona przez rozpędzonego motocyklistę. Teraz 
dom jest własnością mojego brata Tadeusza. Obecnie cały parter 
zajmują sklepy, a wzrok przechodniów przyciąga duża reklama 
i latem piękne czerwone pelargonie zdobiące całą kondygnację 
pierwszego piętra. Przed wojną mieli tam zakład Kaczmarkowie, 
którzy uwiecznili na fotografii naszą kamienicę taką, jaką była 
zanim została zniszczona przez działania wojenne. Po 1945 roku 
założyli zakład „Foto-Angelo” przy Roosevelta czynny do dziś.

Dom Weidemannów pod 28, ustawiony bokiem do ulicy 

Nadolnik, pozbawiony po wojnie dawnego wdzięku, został ro-
zebrany w 2003 r. (budowany jest kolejny blok nowego osiedla 
Nadolnik). Do domu, usytuowanego daleko od ulicy, prowadził 
podjazd; pamiętam murowane słupki bramne i zaniedbany traw-
nik, po którym dreptały gęsi. Tereny należące do Weidemanna 
dochodziły prawie do stawów młyńskich. Przy Nadolniku był 
ogród kwiatowy, a z tyłu sad i warzywnik sięgał do wielkiej topo-
li, która rosła na skraju łąki. Dzierżawił ten teren ogrodnik Stani-
sław Pietruszyński, który mieszkał w domu Weidemannów. Tam 
również mieszkali lekarz dr Edward Janik, nauczyciel Bolesław 
Zieliński i wdowa Marta Wenzkowa. Dziś, w miejscu dawnego 
podjazdu, obok domu Żurawskich, stoi duży blok „Pometu”, zaj-
mujący trzy działki, przy którym jest przystanek autobusowy. 
Podobno budowali go jeńcy niemieccy, kiedy ja już na Głównej 
nie mieszkałam. 

Po 1935 roku, w miejscu rozległego warsztatu kołodziejskie-
go Cofty, niemal równocześnie z domem Żurawskich, stanął bu-
dynek aptekarza Pyszkowskiego, zbudowany na narożniku ulic 
Głównej i Nadolnika, w którym jest do dziś apteka. Jego zaokrą-
glony narożnik, balustrady balkonów i okna są przykładem bu-
downictwa drugiej połowy lat trzydziestych. 

Dom Smólskich (nr 26), którego już nie ma, stał po przeciw-
nej stronie na narożniku Nadolnik/Główna. Dom był parterowy, 
rozłożysty, tynkowany na biało, z łagodnie spadającym dwuspa-
dowym dachem krytym papą. Swoim frontem nieco wysforo-
wany wobec sąsiedniego domu Franciszka Duszczaka. Na chod-
niku z dobrze ubitej ziemi wystarczało miejsca na postawienie 
konia z powózką. Posesja była duża. Na zapleczu domu rozciągał 
się ogród aż po narożnik Nadolnika ze Średnią. Do frontowe-
go domu „przyklejona” była piętrowa oficynka zwrócona do ul. 
Nadolnik tyłem. Jej okna wychodziły na ogród tak, że krzewy 
bzu oraz dalej rozpięty winograd stanowiły zieloną ścianę odgra-
dzającą od podwórza gospodarskiego. Za krzakami bzu rozcią-
gał się do końca parceli ogród warzywny. W części warzywnika 
bliżej domu znajdowała się ziemianka pełniąca funkcje piwni-
cy. Wjazd usytuowany był na samym końcu posesji, blisko ul. 
Średniej. Kolejno stały: stajnia, wozownia, drewutnia, a za nią 
wędzarnia i warsztat rzeźnicki. Osobny skład na liczne drewnia-
ne „koponki”, wanienki metalowe, a także z drewna pojemniki 
wewnątrz obijane blachą cynkową, maszynki ręczne do rozdrab-
niania mięsa, tuleje i ślimaki przydatne przy wyrabianiu kiełbas. 
Gary i miski, drewniane krajalnice, noże i topory i już najbliżej 
domu pomieszczenie będące łaźnią i pralnią. Wodę studzienną 
czerpano za pomocą pompy. W pobliżu odstawiano miotły brzo-
zowe i inne, służące do utrzymania porządku, polewaczki, zwane 
„giskankami”, używane do spłukiwania cementowego podłoża 
podwórka.(cdn)      Kazimiera z Hoffmannów Talarczykowa 

W ubiegłym roku  Walne Zebranie Członków Towa-
rzystwa Sportowego „Polonia” Poznań zdecydowało o 
wydzieleniu sekcji męskiej i zbyciu jej na rzecz nowo po-
wołanego Klubu Sportowego „Polonia” Poznań. KS Po-
lonia  jest zarejestrowana w Urzędzie Miasta Poznania i 
zgłoszona do  PZPN. 

Zarządy UKS Orlik Poznań i KS Polonia Poznań, zawarły  
umowę o współpracy pomiędzy tymi klubami. Ustalono, że po 
zakończeniu ósmej klasy szkoły podstawowej drużyna juniora 
młodszego UKS Orlik będzie występować pod szyldem KS Po-
lonia Poznań. 

Prezesem KS Polonia został Marcin Korbik, a Marcin Ło-
pusiński skarbnikiem. Swoje wieloletnie doświadczenie w 
zarządzaniu UKS Orlik  wykorzystaną obaj dla odbudowania 
pozycji Polonii Poznań na piłkarskiej mapie miasta.

Orlik przekazał już drużynę rocznika 2004 do struktur KS 
Polonia Poznań. Funkcję trenera nadal pełnić tam będzie pan 
Marcin Łopusiński, który będzie również asystentem trenera 
Andrzeja Ostańskiego w seniorskim zespole występującym w 
klasie A.  Dzięki temu w niedalekiej przyszłości możliwe będzie 
stopniowe wprowadzanie młodych wychowanków Orlika do pił-
ki seniorskiej.

Jest wielka szansa, że na tej współpracy skorzystają obie 
strony, a w Poznaniu na Głównej powstanie silny ośrodek pił-
karski zbudowany na solidnych podstawach – mądrej organi-
zacji i wysokiej jakości pracy.                                                  (md)

druga „polonia” poznań
Reforma i wielka szansa
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Poznamy historię Głównej "pisaną wodą".   Fot. Ewelina Chatłas

o co naprawdę cHodzi?

W Kobylepolu przy ul. Majakowskiego/Wilcza trwa de-
weloperska budowaw miejscu chronionym rzekomo przez 

Miejskiego Konserwatora Zabytków. Mówi się, że pozwolenie 
na budowę urzędnicy wydali korzystając z ograniczeń  praw   

obywateli w  warunkach pandemii. 

Historia główneJ
„pisana wodą”

Dziennik czasu zarazy

Festiwal Malta poszukuje opowieści i wspomnień miesz-
kańców Głównej. Organizatorzy chcą poznać historię Głów-
nej „pisaną wodą”, spojrzeć z perspektywy stawów i rzek, po-
znać wodne anegdoty mieszkańców oraz mieszkanek. Trwa 
nabór na wspomnienia, planowane jest także spotkanie online 
w celu zebrania mikroopowieści o dzielnicy. 

Mapę, wspólnie z Festiwalem Malta, tworzyć będą osoby ze 
Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury działającego na 
Głównej. To oni zbierać będą opowieści o codzienności dawnej 
i współczesnej naznaczonej wodą i jej rozmaitym wpływem na 
historię dzielnicy. Mapa Sentymentalna Głównej wypełniona 
będzie narracją mieszkańców i mieszkanek, legendami, trajek-
toriami spacerów, sensorycznymi skojarzeniami z miejscami, a 
nie danymi z urzędowych dokumentów. Wszystkie osoby, które 
chciałyby podzielić się swoimi wspomnieniami związanymi z 
wodnymi historiami Głównej organizatorzy zapraszają na spo-
tkanie online, które odbędzie się 9 czerwca o godz. 18:00 na plat-
formie JitsiMeet – link do spotkania zostanie udostępniony na 
Facebooku na stronach Festiwal Malta oraz Fyrtel Główna. 

Program tegorocznego Generatora Malta – społeczno-arty-
stycznej sekcji Festiwalu Malta – toczy się wokół hasła „Woda jest 
tobą”, a na Głównej wody nie brakuje. Przez dzielnicę przepływa 
Główienka, która uchodzi do Warty, jest staw Kajka, staw przy ul. 
Suchej, nieistniejący już staw przy młynie. 

Czy w Główience pływają bobry? Ile młynów wodnych było 
na Głównej? Jak powstał staw Kajka? Czy pamiętacie historie 
związane z cegielnią, która działała na Głównej? Czy jako dzie-

ci bawiliście się na lodowisku na Rynku Wschodnim?  Gdzie 
chłopcy i dziewczyny grali zimą w hokeja? Czy są wśród nas 
strażacy, którzy pracowali przy Rynku Wschodnim? Pamiętacie 
jeszcze rzeczkę Zawadkę również przepływającą przez fyrtel?

Poszukiwane są opowieści zarówno od osób aktualnie 
zamieszkujących Główną, jak i od tych, które dawniej były 
związane z tą częścią miasta – zarówno strzępki historii, jak 
i wielogodzinne narracje, ulotne obrazy i te utrwalone na fo-
tografiach. 

Podczas poprzednich edycji Festiwalu Malta powstało sześć 
map poznańskich dzielnic: os. Piastowskiego, os. Kopernika, os. 
Grunwald Północ, Naramowic, Jeżyc i Wildy. Opowieści o dziel-
nicach przekłada na język wizualny Karolina Wojciechowska, 
graficzka, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 
Premiera mapy Głównej odbędzie się w formie spaceru po fyrtlu, 
podczas którego usłyszymy wiele nostalgicznych opowieści i na 
nowo odkryjemy zapomniane miejsca.

Chętnych do podzielenia się opowieściami zapraszamy także 
do kontaktu za pomocą maila: stowarzyszenie.smak@gmail.com 
lub telefonicznie: 662 070 369 lub 607 259 232. Daniel Stachuła

Czuję się zmanipulowana. I niepewna. Nikt nie zawołał 
triumfalnie: -Pandemia wygasła, koronawirus opanowany! A 
jednak nagle COVID-19 przestał był tematem nr 1, co więcej 
jakby wszystko wraca do normalności. Bo i szpitale tzw. jed-
noimienne wracają do swojej podstawowej wielooddziałowej 
działalności, a nawet mówi się (tekst piszę po 20. maja), że 
maseczki będą obowiązywać tylko np. w sklepach. Inna rzecz, 
że te maseczki i tak mało co chroniły, ale żeby nie dostać 500-
złotowej grzywny, wszyscy je potulnie nosiliśmy. 

Tu przytoczę przeczytaną ciekawostkę, świadczącą o potę-
dze tej zarazy: otóż gubernator stanu Georgia zawiesił obowią-
zujące od 70 lat prawo zabraniające... zasłaniania twarzy w 
miejscach publicznych. I nie jest to żadna pomyłka – chodziło 
o zakapturzonych członków Ku Klux Klan. Przepis uchylono, 
aby – właśnie – można było legalnie zasłaniać twarz w czasie 
pandemii koronawirusa.

Strach jednak został zaszczepiony i teraz... boję się jeszcze 
bardziej. Bo może to jakaś nowa manipulacja społeczeństwem? 
I nawet nie chcę myśleć kto/co ,,za tym stoi”. Może jednak kosz-
tem naszego zdrowia i życia rządzący tym światem (bo ,,nowa 
normalność” dotyczy nie tylko przecież Polski) nie chcą popaść 
w biedę? Stąd np. odmrażanie kolejnych sektorów gospodarki. 

Być może następne pokolenie dostanie jasną odpowiedź o co 
tak naprawdę chodziło. Zasiano jednak już nowy strach. Otóż, 
dzieci przechodzą przez tę zarazę bezobjawowo, ale jako zara-
żone zarażają innych: np. rodziców, dziadków, przedszkolaki. 

Czyżby pojawia się nowe hasło: ,,Dziecko – twój wróg”, czyż-
by nie można było przytulić malucha? Czyżby ta zaraza miała 
zdystansować wszystkich od wszystkich?

Tymczasem kosmetyczki, fryzjerzy, restauratorzy pracują – 
choć z zachowaniem reżimu bezpieczeństwa – pełną parą. Już 
jednak wiadomo, że strat długo nie odrobią. Niektóre zalecenia 
są jednak niewykonalne. W restauracjach przy stoliczku mogą 
zasiąść tylko dwie osoby, mieszkające pod jednym dachem – tak 
powiedziano. -Jak to ustalić? Przepytywać? To pogwałcenie ety-
ki naszego zawodu – mówi znajoma właścicielka restauracji i 
dodaje, że na pewno nie będzie wnikać w osobiste relacje gości.

Na razie czekamy na IV etap odmrażania gospodarki. Na-
wiasem mówiąc kiedyś można było – co najwyżej – odmrozić 
sobie uszy i nos na tęgim mrozie...                   Ewa Kłodzińska
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biuletyn policyJny
Os. Przemysława. N/n mężczyzna poprzez uderzenie 

pięścią w twarz dokonał naruszenia nietykalności cielesnej. 
Ul. Panny Marii. Kobieta lat 17 notowana za przestępczość 

narkotykową posiadała i udostępniała substancje w postaci 
kryształków. Zatrzymana przez f-szy KP Stare Miasto.  

Ul. Unii Lubelskiej. Poprzez przecięcie skobla włamano się 
do piwnicy, a następnie dokonano kradzieży wiertarko-wkrętarki 
marki Prakside oraz lampki rowerowej. Wartość strat 229 zł 

 Ul. Główna. Mężczyzna lat 55 notowany, znęcał się fizycz-
nie oraz psychicznie nad żoną. Zatrzymany przez f-szy RPI KP 
Poznań Nowe Miasto. 

 Ul. Smolna. Pojazd marki Opel Astra skradziony z terenu 
parkingu podziemnego. Pojazd Posiadał zabezpieczenia fabrycz-
ne, ubezpieczony w zakresie AC. 

Ul. Folwarczna. Renault Clio skradziony z parkingu nie-
strzeżonego, brak monitoringu. Pojazd posiadał zabezpieczenia 
fabryczne, ubezpieczony w zakresie AC. 

Ul. Forteczna. N/n sprawca z pokoju hotelowego dokonał  
kradzieży biżuterii w postaci złotego łańcuszka, 2 złotych pier-
ścionków, srebrnego pierścionka i srebrnej bransoletki powodu-
jąc straty w wysokości 2000 zł na szkodę zgłaszającej.  Ul. Fol-
warczna. Mężczyzna poprzez wyzywanie od najgorszych i gro-
żeniem pozbawienia zdrowia i życia znęca się nad żoną. Groźby 
wzbudziły realną obawę ich spełnienia. Sprawca zatrzymany na 
gorącym uczynku przez dzielnicowych.  Ul. Krańcowa. N/n 
sprawca poprzez wykręcenie płyty OSB dokonał włamania do 
altany ROD Pomet, a następnie dokonał kradzieży elektronarzę-
dzi. Straty 929 zł na szkodę zgłaszającego.

 Ul. Małachowskiego. N/n sprawca za pośrednictwem 
portalu internetowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 
poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru sprzedaży grilla 
gazowego, doprowadził zgłaszającą do niekorzystnego rozporzą-
dzania mieniem. Straty 520 zł na szkodę zgłaszającej. Postępowa-
nie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto.

Ul. Glebowa. Zgłaszający zawiadomił o tym iż kobieta lat 
46 dokonała przywłaszczenia pojazdu marki BMW na szkodę 
firmy zgłaszającego.  Ul. Bystra. Poprzez rozwiercenie zamków 
w drzwiach włamano się do pomieszczenia gospodarczego i do-
konano kradzieży pieniędzy w kwocie 1100 zł. 

Ul. Starołęcka. N/n sprawca za pośrednictwem giełdy in-
ternetowej doprowadził zgłaszającego do niekorzystnego rozpo-
rządzanie mieniem oferując do sprzedaży trampolinę. Straty 325 
zł na szkodę zgłaszającego.

 Ul. Smolna. Mężczyzna lat 26 poprzez wyważenie drzwi 
wejściowych do mieszkania w Poznaniu na ul. Smolnej należące-
go do ZKZL dokonał ich uszkodzenia. Straty 2500 zł na szkodę 
ZKZL Poznań. Sprawca zatrzymany na gorącym uczynku przez 
f-szy OPP Poznań . 

 Os. Przemysława. N/n osoba po
  włamaniu się na konto na portalu społecznościowym face-

book i uzyskaniu zdjęć i filmów pokrzywdzonego, grożąc udo-
stępnieniem ww zdjęć i filmów zmusiła go do określonego za-
chowania.

 Rondo Śródka. N/n sprawca po  przecięciu linki zabezpie-
czającej dokonał kradzieży roweru marki Sektor Stratox o warto-
ści 1000 zł. Rower nie oznakowany przez policję. 

Os. Warszawskie.Funkcjonariusze WK KMP w trakcie 
czynności przeszukania mieszkania na parapecie ujawnili jed-
nostkę broni czarnoprochowej typu rewolwer, która nosi ślady 
przerobienia oraz drugą broń, na którą nie jest wymagane po-
zwolenie. Ponadto ujawniono środki odurzające.

W dalszym ciągu dochodzi do przestępstw, w których po-
krzywdzonymi są zwłaszcza osoby starsze. Dzielnicowi KP 
Poznań Nowe Miasto przeprowadzili działania w celu zwięk-
szenia wiedzy na temat  oszustw isposobów zapobiegania 
przestępczości.

Policjanci  w rejonie Antoninek, Zieliniec, Kobylepole prze-
prowadzili rozmowy z napotkanymi seniorami i przestrzegali jak 
nie stać się ofiarą oszustwa. Funkcjonariusze apelowali o ostroż-
ność i zdrowy rozsądek w kontaktach z osobami pukającymi do 
naszych mieszkań. 

Sprawcy przestępstw dokonywanych na osobach starszych 
wykorzystując najczęściej ich zaufanie i dobre serce. Oszuści pu-

kają do naszych drzwi prosząc np. o  wodę lub czegoś do jedze-
nia, oferują różne artykuły, podają się np. za listonosza, pracow-
nika ZUS, hydraulika, przedstawiciela fundacji. Wszystko po to, 
aby  wejść do mieszkania  i dokonać kradzieży.

Bardzo często popełnianym przestępstwem, którego ofiarami 
są seniorzy jest czyn polegający na wyłudzeniu pieniędzy przez 
osoby podające się za członków rodziny, pod pretekstem jakiejś 
nagłej życiowej potrzeby. Sprawcy dzwonią najczęściej na telefon 
stacjonarny przedstawiają się jako np. wnuk i proszą o pożycz-
kę.   Seniorom wręczono materiały profilaktyczne oraz bro-
szury informacyjne, udzielono  odpowiedzi na każde pytanie. 
Przypomniano także nr telefonów do instytucji pomocowych 
m.in. do Centrum Interwencji Kryzysowej, Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów gdzie mogą oni uzyskać bezpłatną 
pomoc.                                            sierż .szt. Barbara Przekota

o bezpieczne życie seniorów
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 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  

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

Tel. 61 653 26 49          509 207 061 

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

RESTAURACJA

Rentgen zębów
Protetyka (raty)

Leczenie ozonem
Leczenie laserem

 taka reklaMa
kosztuJe 29 zł 
61 876 84 88,   506 972 404
   e-mail: sd@roletim.pl

BIBLIOTEKA ,,NA NIBY"
Jako zagorzała czytelniczka z ulgą przyjęłam 

wiadomość o ,,odmrożeniu” bibliotek, ale zupeł-
nie nie zrozumiałam informacji: ,,bez dostępu do 
książek”.

Teraz, gdy otwarła się także nasza filia przy To-
mickiego, już wiem o co chodzi. Otóż, to otwar-
cie jest ,,na niby”. I aż się nie chce czytać. Nie ma 
buszowania między regałami, szukania w księgo-
zbiorze, przeglądania książek. Pełen sanitarny re-
żim, włącznie z dobową kwarantanną woluminów. 
A te można zamówić telefonicznie lub mejlowo. 
Trzeba więc znać tytuł i/albo autora, być może uda 
się dostać książkę tylko na hasło np. romans hi-
storyczny, a poza tym nasza Pani Kierownik Beata 
zna gusta czytelnicze i coś sama zaproponuje i wy-
bierze . Odbiór dnia następnego. Czytelnik musi 
mieć maseczkę i rękawiczki. Nasza filia jest malut-
ka, więc może w niej przebywać jeden czytelnik. A 
gdyby przyszło ich nagle więcej, to bez względu na 
pogodę, muszą pozostać przed budynkiem

Ponoć taka sytuacja potrwa jeszcze długo. Mimo 
to już od 1 czerwca będą naliczane kary za przetrzy-
manie książek wypożyczonych przed pandemią. 
Oczywiście, można przedłużyć ten czas telefonicz-
nie, podając numer ze swojej karty czytelnika.

Kontynuuję zatem czytanie księgozbioru własne-
go. I poczekam do ,,normalnej normalności”, bo ta 
,,nowa normalność” zupełnie mi nie odpowiada. 
Nie tylko w bibliotece. (E.K.)






