za rzadko dostrzegamy, jak cudownie piękna
bywa natura w naszym bliskim otoczeniu
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Niżej prezentowane zdjęcie
„Kobylepolskie mgły rozesłane”,
wykonanała pani Olga Soporowska,
laureatka pierwszej nagrody
w naszym konkursie
„Podziel się widokiem z okna”.

informacje na stronach 2 , 6
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Laureaci konkursu:

Podziel się
widokiem z okna

a:

Bardzo dziękujemy uczestnikom konkursu za piękne zdjęcia, za pokazanie nam osiedli z prywatnej perspektywy. Na
konkurs wpłynęło 65 fotografii. W skład jury weszli członkowie redakcji „MY” oraz zaprzyjaźnieni pasjonaci i znawcy fotografii, a wśród nich pan Krzysztof Styszyński, którego
przepiękny tekst o zdjęciach, można przeczytać nieco niżej.

4Polonii"

rczonego

Jury wybrało pięcioro laureatów
i przyznało im nagrody:

II nagroda: "Paszcza chmurzastego stwora".
Autorka: Viktoria Bartczak

1. Olga Soporowska za zdjęcie „Kobylepolskie mgły rozesłane”(okładka) - 300 zł i prezenty od firmy Volkswagen”.
2. Viktoria Bartczak za zdjęcie „Paszcza chmurzastego
stwora (fot obok góra) - 150 zł i prezenty od firmy Volkswagen .
3. Daniel Stachowiak za zdjęcie „Tryptyk z pieskiem wokół
którego wszystko się kręci”(okładka z tyłu) - nagroda publiczności: 150 zł i gadżety od firmy Volkswagen
4. Ligia Szulc za zdjęcie „Dom – taras – ogród z łagodnym
prowadzeniem światłem w dal” (fot. z lewej u dołu) - nagroda:
darmowe ogłoszenie wartości 180 zł na portalu czasopismomy.pl
i w elektronicznym wydaniu gazety.
5. Asia i Pati Śmiglak za zdjęcie „Odpoczywająca z pełnią
wiary w bezpieczeństwo sarenka” (okładka z tyłu)- nagroda:
karnet wartości 140 zł na Gordonki – zajęcia umuzykalniające
dla rodzin z małymi dziećmi w PAM PAM Przy Plantach.

Oglądając zdjęcia
wykonane z okna

em
IV nagroda "Dom - taras - ogród
z łagodnym prowadzeniem światłem w dal".
Autorka: Ligia Szulc

Krzysztof STYSZYŃSKI

Meszkaniec Osiedla Warszawskiego od 1963 roku, nominowany do Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za 2019 r., wyróżniony Złotym Laurem Sceny na
Piętrze, dziennikarz w stanie spoczynku (m.in. Dziennik Poznański, Tygodnik POZNANIAK, NURT), autor zdjęć do nagrodzonych monografii polskiego aptekarstwa i poszczególnych
aptek oraz prezentacji historycznych i przyrodniczych ciekawostek na łamach prasy wielkopolskiej, ma na swoim koncie wiele wystaw fotograficznych w kraju i poza granicami. Studia na
UAM w Poznaniu i Helsingin Yliopisto w Finlandii.

Widok z okna to cząstka mojego świata, którą pragnę się podzielić z przyjaciółmi i zupełnie mi nieznanymi, którą dzielę z
najbliższymi; rodziną i domownikami, także kotem, psem czy
chomikiem. To chropawości otoczenia, które zdają się krzyczeć „dlaczego kalacie nieładem przystojność otoczenia”?
To uładzona przestrzeń, którą z dumą pragnę się podzielić.
Oswojony okruszek przestrzeni, taki bardzo i taki tylko mój. Poprzez identyfikację – taki jest i to moja wizualna wizytówka albo
projekcję; taki powinien być. Stworzę go własną pracą, utkam z
posiadanych, nabytych czy intencjonalnie otrzymanych drobiazgów… albo wyśnię. Oniryczny, obleczony poranną mgłą bądź
okrywany malinowymi barankami chmur zabarwionymi wieczorną zorzą.
Układam go spokojnie poziomymi warstwami aż po horyzont,
dynamizuję pionowym rytmem szeregowanych elementów lub
buduję historię zaciekawiając detalami układanymi wzdłuż „ciepłej przekątnej”, od lewego dolnego rogu obrazu do prawego górnego. Rzeczy najważniejsze umieszczam w czterech „mocnych
punktach”, na przecięciu wyimaginowanych linii dzielących obraz na trzy, w poziomie i pionie. To co w środku to najważniejsze, to temat zdjęcia.
To jego tytuł, oczywisty dla każdego, nawet dla kogoś, kto nie
zna języka, w którym go zredagowano. „Odrzucaj ze zdjęcia
wszystko co niepotrzebne tak długo, aż w obrazie zostanie tylko jego sens” To zasady, na których opierali się najwięksi w fo-

tografii: Jan Bułhak czy Tadeusz Cyprian. Od najlepszych
uczmy się warsztatu. Z drugiej strony słuchajmy serca, najlepszego emocjonalnego doradcy. Krzysztof Styszyński
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niszczą relikwie
Polskiej historii

Karygodną profanacją i nieodwracalnym niszczeniem bezcennego zabytku jest deweloperska budowa na wałach obronnych
z czasów Mieszka I. przy ul. Zagórze 9 w Poznaniu. Urzędnicy
wydali zgodę na tą inwestycję, a konserwatorzy zabytków i archeolodzy nie zaprotestowali, chociaż o istnieniu w tym miejscu
zabytkowej budowli po ziemią doskonale wiedziano.
Teraz jedyną nadzieją na zatrzymanie budowy niszczącej wielkiego, materialnego świadka naszej historii jest upowszechnienie
skandalu co najmniej na cały kraj. Tylko wielka presja na rządzących Poznaniem zmusi je przestać udawać, że o niczym nie wiedzą, że nic złego się nie dzieje. Tymczasem deweloper i miejscy
urzędnicy tak manipulują informacjami, aby do opinii publicznej nie dotarła prawda o tym, co się wyrabia na Zagórzu. A przecież dokonuje się tam zbrodni na pamiątkach naszej narodowej
histori
Marcin Dymczyk

Ogrodzony teren budowy osiedla Tumsky Residence

Zamach na cud natury
Dolina Cybiny jest bez wątpienia jednym z najpiękniejszych widoków i najcenniejszych przyrodniczo miejsc
Poznania. To prawdziwy cud natury. Swój początek Dolina zaczyna w okolicach malowniczej wsi Nekielka, jakieś 30 km od Poznania Tam można podziwiać liczne
bagna, mokradła, usłyszeć klangor żurawi, śpiew wilgi i
zobaczyć pięknego zimorodka.
Cała Dolina Cybiny zapewne miałaby się lepiej, gdyby
nie my ludzie, którzy wylewamy ścieki\, wyrzucamy odpady naszego codziennego życia, wycinamy drzewa, strzelamy do zwierzyny i wreszcie zachłanni i chciwi na kontakt
z przyrodą, budujemy swoje domy w jej sercu, przy okazji
to serce zabijając.Dolina u swego końca, tutaj w Poznaniu,
jest dla nas niezwykle szczodra, ale każda szczodrość ma
też swoje granice.
O presji zabudowy, jako jednym z największych zagrożeń
dla Doliny Cybiny piszą liczne publikacje naukowe, również te dostępne na stronach Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska. Te udokumentowane badaniami opracowania
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Wyżej: osiedle Tumsky Residence budowane przez dewelopera
na Zagórzu na wałach Mieszka I

Fragment odkopanych umocnień z czasów Mieszka I
są miejskim urzędnikom nieznane albo przez nich z jakichś
powodów ignorowane. Ten zarzut dotyczy w pierwszej kolejności niestety prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka.
Dlaczego żaden z wniosków mieszkańców nie został
rozpatrzony pozytywnie? Dlaczego wydaje się zgodę na
zabudowę skarpy Cybiny w Kobylepolu, pisząc jednocześnie, że skarpa wymagać będzie wzmocnienia?
Urzędnicze decyzje prowadzą wprost do dewastacji i
zniszczenia skarpy, a na pewno jej znacznego naruszenia.
Tylko po to, by mogło tu zamieszkać kilka osób, blisko natury, jednocześnie tę naturę niszcząc. Ciągle czekamy na
wyznaczenie terminu wizyty u prezydenta Jaśkowiaka, by
dostarczyć naszą petycję, i ciągle nikt nam nie odpowiada
G .J. Stop Zabudowie Doliny Cybiny
Redakcja „MY” tel. 61 876 84 88, 506 792 404

www. czasopismomy.pl

e-mail: sd@roletim.pl
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Stowarzyszenie Miłośnicy Doliny Cybiny

Z optymizmem w przyszłość

Minął już rok, jak na osiedlu zadomowiło się Stowarzyszenie
Miłośnicy Doliny Cybiny. „Opiekuje się " terenem o obszarze
63 hektarów. Stawy oraz polany z przyległymi doń dukatami
leśnymi są teraz pod opieką mieszkańców. Teren uatrakcyjniają kładka na terenie bagiennym przy Stawie Olszak oraz
pomost na Stawie Browarnym. Doskonała współpraca z Zakładem Lasów Poznańskich i Radęą Osiedla, pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Głównym kierunkiem działania stowarzyszenia jest biomanipulacja, której efektem będzie odpowiednia czystość wody w
zbiorniku Malta oraz wzbogacenie flory i fauny na tym terenie.
Zarząd stowarzyszenia tworzą ludzie z pasją i zaangażowaniem,
pragną, by nasza „mała ojczyzna" stanowiła oazę ekologiczną miasta. Przyjęto dotychczas ponad dwustu członków. Biomanipulacja poprzez wędkowanie powoduje zainteresowanie

Dziennik czasu zarazy
Wylęgarnie wirusa

Nie trzeba być znawcą tematu (jasnowidzem, ministrem
zdrowia), aby z całym przekonaniem głosić, że kolejna fala COVID-19 uderzy niby tsunami w okolicach września. Bo wystarczy spojrzeć na późnowiosenne/letnie wylęgarnie zarazy.
Najpierw przez Polskę jak długa i szeroka przeszły centralne procesje Bożego Ciała. Zwarty tłum, gdzie tu mówić o tzw. bezpiecznych odległościach. A tak, przy okazji, zachodzę w głowę, dlaczego
hierarchowie kościelni nie noszą maseczek, a wiernym to się nakazuje? A przykład idzie z góry. Jak Polska długa i szeroka przetoczyły się przez nią wiece i spotkania przedwyborcze. Najczęściej bez
maseczek, rękawiczek. Bez zalecanej odległości można było wyrazić swoje poparcie, zrobić selfika. A jak tu nie pogadać z potencjalnym wyborcą? Każdy głos na wagę... fotela prezydenckiego.
W ramach czwartego etapu odmrażania gospodarki otwarto lokale gastronomiczne, wkrótce potem zezwolono na organizowanie
wesel do 150 osób. I jakkolwiek obsługa by się nie starała nie ma

wstąpieniem do stowarzyszenia wędkarzy nawet spoza naszego
województwa.
Odbyły się już akcje sprzątania stawów i terenów przyległych, zawody wędkarskie oraz dwa rajdy rowerowe. Dokonano zarybienia jednego ze stawów. Stowarzyszenie utrzymuje
się z własnych składek i każda złotówka w formie darowizny jest
mile widziana. Nawiązano współpracę z WSK Poznań i w zamian
za udostępnienie stawów na zawody wędkarskie wpłynie pewna kwota darowizny oraz odbędzie się wspólna akcja sprzątania.
Wspólnie ze Stowarzyszeniem Przystanek Folwarczna organizuje się imprezy charytatywne.

W dniach 16-24 lipca wystartuje rajd rowerowy ,,Wybieram Życie". Trasa wiedzie aż do Ostródy i podzielona została
na sześć etapów. Każdy etap posiada swego sponsora. Celem jest
pomoc trzem chorym chłopcom z naszego osiedla: Norbertowi
Dąbrowskiemu, Norbertowi Boberowi oraz Bartoszowi Judzinowi. Są oni pod stałym dozorem lekarzy Szpitala Klinicznego im.
Karola Jonschera.
Od początku lipca będzie można także dołożyć swą cegiełkę na leczenie chłopców. W lokalach handlowych naszego osiedla staną odpowiednio oznakowane skarbony. Uczestnicy rajdu
„Wybieram Życie” też ,,podzielą się dobrem", gdyż wpisowe w
lwiej części zostanie przekazane na leczenie chłopców. Jest już
aktywna strona stowarzyszenia www.milosnicy-cybiny.pl oraz
facebook i zapraszamy do śledzenia naszych poczynań ! Z serdecznym Pozdrowieniem Krzysztof Bartosiak Członek Zarządu
szans, aby za każdym przemieszczającym się weselnikiem dezynfekować to i tamto. A po 5, 6 itd. toaście – hulaj duszo, koronawirusa
nie ma, maseczki pod stołem, na stole pomieszane kieliszki. No, i
,,gorzko, gorzko”, no, i tango-przytulango, bawmy się! Otwarto już
hotele/pensjonaty/domy wypoczynkowe i plaże – tumult ludzi, a
trudno opalać się w maseczce, trudno otoczyć się jakimś kokonem
o średnicy minimum 2 m. Trzeba tylko mieć nadzieję, że woda kąpielisk nie jest przewodnikiem ,,covidu”. Ludność nieco zdezorientowana. Mówi do kamery tv plażowicz: -Jak tu taki ścisk to pewnie
już też pandemii nie ma?
Twierdzą niektórzy, że za prędko to i owo poluzowano/odmrożono (oczywiście, nie tylko w Polsce), ale to głosy wołających na
puszczy. A jak nie wiadomo o co chodzi to zapewne chodzi o pieniądze/biznes. Już nikt nie patrzy na nasze, społeczeństwa zdrowie i życie, a na dochód narodowy. Naturalnie, nie umiem obliczyć
ile zarobili producenci elementów odzieży ochronnej, ile zarobiły
wytwórnie płynów dezynfekujących, a ile – kremów łagodzących
fatalny wpływ tychże środków na skórę rąk. I tak się dziwnie złożyło, że w tv reklamy obu specyfików następują jedna po drugiej.
Przypadek?
Pozostaje mieć nadzieję, że zarazę, która się wykluwa dzięki
różnym ,,poluzowaniom” zniszczy wysoka temperatura lata.
Ewa Kłodzińska
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Osiedle Warszawskie
lata trzydzieste i czterdzieste xx w. (3)
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Nieco dalej na wschód stała kuźnia, gdzie przez cały dzień
podkuwano konie i zakładano stalowe obręcze na drewniane
koła wozów konnych. Przy skrzyżowaniu Warszawskiej z ul.
Mogileńską, Konieczni w swoim domu prowadzili sklep spożywczy, tzw. kolonialkę. W sklepie było wszystko, łącznie z naftą do lamp, kostkami MAGGI i śledziami z beczki. Zbiornik z
naftą i beczka ze śledziami w każdym sklepie spożywczym były
zawsze usytuowane w pobliżu drzwi wejściowych, ze względu
na zapach.
Jeśli głowa rodziny miała stałą pracę, to można było zakupy robić bezgotówkowo, płaciło się przy końcu tygodnia - po wypłacie. Taki sposób zakupów nazywano „na zeszyt” albo na „krychę”.
Sklepy ówczesne musiały być bezwzględnie zamknięte o godzinie 18-tej. Jeśli czegoś zabrakło po tej godzinie, „wypukiwało” się
właściciela od tyłu sklepu i sprzedawca wynosił żądany towar.
Między kuźnią a kolonialką, przy końcu lata, ustawiano dość
pokaźnych rozmiarów motorową karuzelę i czółna-wahadła. Do
zabawy przygrywała katarynka. Ostatni obraz karuzeli, jaki mi
się utrwalił, to początek września 1939. Karuzela stała w bezruchu. Niemców jeszcze nie było, a Wojsko Polskie wycofało się na
wschód, nikt się karuzelą nie interesował.
Za skrzyżowaniem z ulicą Mogileńską, która była ostatnią ulicą w granicach administracyjnych miasta Poznania, stał już tylko dom drogomistrza Kaczmarka i zaraz za sosnowym lasem
parterowy budynek - wartownia, gdzie przez bramę wjazdową,
strzeżoną przez wartownika, droga wiodła na teren składnicy
amunicji. Obok naszego domu, przy skrzyżowaniu z ul. Słupecką, mieszkał przyszły doktor medycyny, wybitny specjalista od
chorób nerek, Bartkowiak.
W budynku po drugiej stronie mojego domu, wynajmował
mieszkanie inż. Jerzy Dickman, pracownik techniczny w zakładach Cegielskiego, przy ul. Krańcowej. Ponieważ był doskonałym
fachowcem, komuniści tolerowali go jeszcze po wojnie w ówczesnych zakładach „Pomet”. Został nawet dyrektorem naczelnym.
Żona Dickmana zginęła tragicznie w czasie działań wojennych
w 1945 roku.
Nieco dalej, za skrzyżowaniem z ul. Łowicką, był sklep, albo jak
się wtedy mówiło skład „Zgoda spółka z o.o”, dokąd mama wysyłała mnie po „ćwierć funta cukru i litr mleka”. Sklep o takiej samej
nazwie jest również dzisiaj, ale już nie ma w sprzedaży...nafty do
lamp i śledzi z beczki. Najwięcej ciekawości wzbudzały we mnie
owe tajemnicze litery „spółka z o.o.”. Co one znaczą dowiedziałem się chyba dopiero po wojnie. Mleko nalewano prosto z kanki
mleczarskiej przy pomocy specjalnego naczynia - miarki z haczykiem o pojemności 0,25, 0,5 albo1 litr. W tym sklepie podczas
okupacji pracował, młody chłopiec, przyszły wybitny zawodnik i
trener w zapasach - Józef Moczyński. Był on po chamsku traktowany przez niemieckiego Treuhändera, zarządzającego sklepem.
Byłem świadkiem jak bił i kopał chłopca.
Domy, które budowała spółdzielnia między ul. Toruńską a
Krańcową miały w większości charakterystyczne, spadziste dachy, pokryte dużymi, kwadratowymi płytkami z łupku. Przy ul.
Swarzędzkiej, jedyną na Osiedlu drogerie prowadził z żoną Grochowina, a po przeciwnej stronie ulicy strzygł włosy w swoim
zakładzie fryzjerskim Matuszak. Przy skrzyżowaniu z ul. Wit-

kowską, przyjmował w gabinecie pacjentów dr. Taczak, lekarz
Ubezpieczalni Społecznej. Służył on Polakom również w czasie
niemieckiej okupacji. Jak na dość małą dzielnicę miasta, było
czynnych kilka sklepów mięsnych, jak np. Chmielewski, przy ul.
Warszawskiej, Wieczorek, przy ul. Słupeckiej i Zarębski przy tej
samej ulicy.
Na przedłużeniu ulicy Łowickiej, po południowej stronie ulicy Warszawskiej, była tylko droga polna, zwana wtedy „drogą do
sióstr” (dzisiejsza ul. Łomżyńska), wiodąca do gospodarstwa rolnego, prowadzonego przez siostry zakonne. W połowie tej drogi
stał drewniany kiosk z warzywami i owocami, które sprzedawała
„panna Basia”, świecka pracownica gospodarstwa. Czasem można było tam zastać poważną siostrę Apolonię. Była ona chyba
kierowniczką całości zakładu. Podczas moich wizyt z mamą w
kiosku, siostra ta od czasu do czasu egzaminowała mnie z czytania tekstów zawartych w reklamach takich jak. np. „Radion
sam pierze” czy „Cukier krzepi”. Gospodarstwo to zaopatrywało w warzywa i owoce szpital Przemienienia Pańskiego, przy ul.
Długiej. Siostry zakonne miały także dużą kaplicę, przy ulicy
Czekalskie, do której część mieszkańców Osiedla chodziła na
niedzielną mszę.
Wydarzeniem końca lat 30 – tych były dwa pożary od pioruna.
Spłonęło wtedy gospodarstwo rolne Wieczorka przy ulicy Mogileńskiej i stajnia przetwórni padliny przy tej samej ulicy.
Skrzyżowanie ulicy Warszawskiej i Łowickiej, stanowiło jak
gdyby centrum całego Osiedla, a szczególnie parterowy budynek, w którym mieścił się bar i kiosk, okolony niezbyt wysokim,
drewnianym płotem. Właścicielem był pan Wojciech Sobczak,
jeden z założycieli Komitetu Obywatelskiego, czuwającego nad
rozwojem Osiedla. Mieszkał z żoną i córką Ireną w dwupiętrowym domu, po przeciwnej stronie ulicy Swarzędzkiej. Przed
kioskiem kończył również swój kurs ze Starego Rynku autobus o
śmiesznym kształcie. W budynku tym po wojnie urządzono poczekalnie trolejbusową. Miejsce to było również punktem spotkań miejscowej kawalerki.
Idąc dalej na północ krótką ulicą Łowicką dochodzimy do tzw.
plant, czyli dość dużego obszaru zieleni, poprzecinanego ścieżkami spacerowymi z rozstawionymi ławkami. W czasie okupacji
niemieckiej pobudowano pod plantami schron przeciwlotniczy,
istniejący do dzisiaj. Podobny schron został zbudowany przy
skrzyżowaniu ul. Łęczyckiej i Mogileńskiej. Część terenu plant
zajęło przedszkole.
Na zachodnim krańcu plant stoi kościół pod wezwaniem
Chrystusa Odkupiciela. Świątynia ta została zbudowana w roku
1935, staraniem Komitetu Budowy Kościoła, do którego należeli: Wojciech Sobczak, Czesław Pajzderski, Wincenty Zgoła, Roman Krzewiński, Tomasz Tepper, Czesław Dymaczewski i inni.
Poświęcenia kościoła w dniu 10 listopada, dokonał Jego Eminencja Ksiądz Kardynał August Hlond, Prymas Polski. Pierwszym proboszczem nowej świątyni został w 1936 roku, zaledwie
trzydziestoletni Ks. Czesław Grzonka, Zaraz na początku okupacji niemieckiej, Ksiądz Grzonka został aresztowany i wywieziony do obozu w Dachau, gdzie zmarł w 1942 r.
Do czasu wybudowania kościoła, mieszkańcy Osiedla chodzili na niedzielną mszę do Głównej, gdzie proboszczem był ksiądz
Chilomer. Przy ul. Kutnowskiej, na przeciw kościoła, prowadził swój sklep spożywczy Piechowiak, który po przedwczesnej
śmierci żony sam wychowywał swoje cztery córki. Kawałek drogi za kościołem, na początku ulicy Czerniejewskiej, wypiekał
wspaniałe „szneki z glancem” i inne pieczywo piekarz Ratajczak.
(cdn)
Stefan Lamęcki
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Nagrody wręczone

Po całym dniu deszczu, dopiero późnym popołudniem 29
czerwca br., pięknie zaświeciło słońce. Jak na zamówienie,
bo właśnie o tej porze na skwerze przy Restauracji Maltanka
nad Maltą odbyło się wręczenie nagród laureatomom fotograficznego konkursu "Podziel sie widokiem z okna". Poza laureatami nasze zaproszenie zechciał przyjąć też pan Krzysztof
Styszyński - fotograf, członek jury konkursu, autor pięknego
artykułu na temat przysłanych zdjęć.
Poniżej zamieszczamy krótkie informacje o zdobywcach
pierwszych trzech nagród. Uczetniczyli oni bezpośrednio lub
przez swoich przedstawicieli w spotkaniu przy restauracji „Maltanka”, poświęconemu wręczeniu nagród. Wszystkim laureatom
oraz uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy, gratulujemy
i życzymy dalszego rozwoju artystycznych zainteresowań. Cieszy nas, że konkurs spotkał się z tak żywym zainteresowaniem,
będąc zachętą do proponowania mieszkańcom innych form artystycznej aktywności. Prosimy też Państwa o zgłaszanie swoich
pomysłów eksponowania indywidualnych pasji.
Cytowane poniżej tytuły prac pochodzą ze wspomnianego artykułu pana Krzysztofa Styszyńskiego, któremu serdecznie dziękujemy.
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II nagroda za "Paszczę chmurzastego stwora" (str. 2)
Viktoria Bartczak

Jestem tegoroczną maturzystką. Podczas przygotowań do matury co jakiś czas wstawałam od biurka, by odpocząć od nauki. Pewnego dnia, gdy ponownie odeszłam od biurka, spojrzałam przez
okno i moim oczom ukazała się malownicza chmura. Widok na
tyle mnie zachwycił, że natychmiast chwyciłam za telefon, chcąc
uwiecznić tę chwilę.

III nagroda za "Tryptyk z pieskiem wokół którego
wszystko się kręci – jak w młyńskim kole" (okładka tył)
Cyprian Stachowiak

Wziąłem udział w tym konkursie, ponieważ jedną z moich pasji,
zainteresowań jest fotografia. Uważam, że potrafię uchwycić najlepsze momenty i uwielbiam dzielić się nimi z innymi. Na zdjęciu
przedstawiłem mojego psiaka Bajkę na tle cudownego stawu Cybiny , który codziennie widzę zerkając przez okno.
Akcję wsparły firmy: Volkswagen Poznań oraz GAL.
Patronat: Rada Osiedla Antoninek ZieliniecKobylepole.
.oraz Czasopismo Mieszkańców MY

I nagroda za "Kobylepolskie mgły rozesłane" (okładka)
Olga Soporowska

Od urodzenia mieszkam w fyrtlu osiedla Przemysława, na co
dzień pracuję w jednym z poznańskich szpitali. Moje zdjęcie zostało wykonane podczas pandemii koronawirusa, gdy ulica Żelazna
została praktycznie odcięta od komunikacji miejskiej – zawieszono linię autobusu 157. Zostałam zmuszona wyjeżdżać na dyżur
2,5h wcześniej niż zwykle. Moje zdjęcie powstało 20.05.2020 ok
godziny 5:30.

Z kopertą MY i gadżetami od firmy Vokswagen od lewej: Viktoria Bartczak, Olga Soporowska,
rodzina Cypriana Stachowiaka i z psem „Bajka” przed gościnną Restauracją Maltanka . Fot. Krzysztof Styszyński
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Imieniny Poznania
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To był bardzo udany, interesujący weekend – imieniny miasta Poznania. Dzień patronów miasta św.św.
Piotra i Pawła zdominowały zakątki, zakamarki
Ostrowa Tumskiego i Chwaliszewa, a i most Jordana
oraz Śródka zaroiły się od artystów i widzów.

nie ma gospodarza?

U zbiegu ulic Komandoria i Świętojańska, tuż przy wjeździe
kolejowym na teren dawnego Polmosu, znajduje się ogrodzony
teren (nie znam statusu prawnego (brak tablicy informacyjnej), z
którego korzysta jakaś miejska firma zajmująca się zielenią. Stoją
tam przyczepy, kontenery na zieleń oraz składowane są odpady
zielone, drewno z wycinek, itp. Również na tym terenie, od wielu
lat MPK przechowuje zabytkowy tabor Maltanki, który czeka na
swój lepszy czas - wagony, pojazdy techniczne.

Wystawy, występy artystyczne, w knajpkach specjalne menu. Otwarte galerie na powietrzu, wydarzenia parateatralne, perfomance. Zamieszczone
zdjęcia pokazują atmosferę i niektóre wydarzenia z
mienin Poznania.
E.K. Foto. Waldemar Malicki

Od blisko dwóch lat w wagonach tych koczuje, zamieszkuje
grupa bezdomnych osób, które sukcesywnie niszczą ten tabor,
obijają plandekami, w kabinach składują drewno na opał. Nieustannie pałonie tam ognisko, na którym się gotuje, wisi pranie,
stoją meble, co świadczy o długotrwałym zamieszkiwaniu. Dziwi fakt, że dzieje się to za przyzwoleniem osób korzystających
legalnie z tego miejsca. Wielokrotnie zgłaszałem ten fakt straży
miejskiej, dzielnicowemu. Ale ci ludzie wciąż tam są. Załączam
zdjęcia, jednak zrobione z daleka, gdyż zauważony przez koczujących tam ludzi, zostałem wulgarnie wyzwany i musiałem odstąpić.
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MOst na rzece Kwai

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”.
Zastanawiam się, Drodzy Czytelnicy, jak to się stało, że do tej
pory nie opisałem jednego z najbardziej znanych miejsc w Tajlandii, czyli mostu na rzece Kwai, uwiecznionego w książce Pierre’a Boulle’a i słynnym filmie Davida Leana z 1957 roku. Zaraz
to nadrobię.
W 1942 roku Japończycy opanowali Birmę i rozpoczęli przygotowania do ataku na brytyjskie Indie. By tego dokonać potrzebowali bezpiecznej linii zaopatrzenia dla swoich wojsk. Droga
morska nie wchodziła w rachubę, ponieważ na morzach rządzili
wtedy alianci. Japończycy postanowili zatem dostarczać zaopatrzenie dla swoich wojsk drogą kolejową. Najpierw trzeba było
jednak taką drogę zbudować.
Do pracy przy budowie Kolei Śmierci Japończycy zmusili setki tysięcy Tajów, Birmańczyków, Chińczyków i innych przedstawicieli narodów Azji Południowo-Wschodniej. Wielu z nich nie
wróciło już nigdy do domów. Ściągnięto na miejsce kilkadziesiąt
tysięcy alianckich jeńców wojennych – większość z nich dostała
się do japońskiej niewoli po zajęciu Singapuru.
Warunki podczas pracy nad budową linii kolejowej były trudne do opisania. Piekielny klimat, roje robactwa, jadowite węże,
głodowe racje żywnościowe, praca ponad siły i niebywała brutalność japońskich nadzorców zbierały codziennie śmiertelne żniwo. Osłabieni jeńcy masowo zapadali na różne choroby,
zwłaszcza na malarię. O jakiejkolwiek opiece medycznej oczywiście nie było co marzyć. Mimo tych straszliwych warunków
niektórzy więźniowie nie stracili ducha i robili co mogli, by udokumentować zbrodnie Japończyków. Używali własnych włosów
jako pędzli, własnej krwi jako farby i skrawków papieru toaletowego jako płótna, by za pomocą rysunków i malowideł utwalić horror, jaki musieli przeżywać każdego dnia. Część ich dzieł
przetrwała do dzisiaj i są one przechowywane w brytyjskich i australijskich muzeach.
Istnieje pogląd, że każdy podkład tej ponad czterystukilometrowej kolei kosztował ludzkie życie. Stąd jej powszechna nazwa
– Kolej Śmierci.

.
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Ten odwiedzany masowo przez turystów stalowy most
na rzece Kwai zbudowali Japończycy w czasie wojny.
Dreniany, znany z książki i filmu stał 2 km od tego.
Cmentarz wojenny w Kanchanaburi to symbol tego jednego z
najbardziej tragicznych epizodów drugiej wojny światowej. Spoczywają na nim szczątki niemal siedmiu tysięcy brytyjskich, australijskich i holenderskich jeńców wojennych, którzy zginęli lub
zostali zamordowani podczas budowy Kolei Śmierci.
Innym, znacznie bardziej sławnym symbolem jest słynny most
na rzece Kwai. Znajduje się on około dwóch kilometrów od
cmentarza. Stał się on symbolem męczeństwa i hartu ducha jeńców. Dzisiaj jest jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych Tajlandii. Problem tylko w tym, że…. to nie jest TEN
most! Właściwy most, drewniany stał kilkaset metrów dalej, niż
obecny i został zniszczony podczas alianckiego bombardowania.
Obecny, żelazny most został sprowadzony w częściach przez Japończyków z odległej o 3000 kilometrów Jawy. On także ucierpiał wskutek ataków lotniczych – bomby uszkodziły trzy jego
przęsła. Po wojnie został naprawiony przez Japończyków w ramach reparacji wojennych. Szczątki oryginalnego, drewnianego
mostu można zobaczyć w lokalnym muzeum.
Obecny most, mimo, że nie oryginalny przyciąga (a raczej
przyciągał przed pandemią…) setki tysięcy turystów rocznie.
Leży on około 120 kilometrów na zachód od Bangkoku. Dojazd
jest bardzo łatwy, ponieważ stolicę z prowincją Kanchanaburi łączy wygodna autostrada. Jest to więc idealne miejsce na jednodniową wycieczkę.
Do Kanchanaburi można także dojechać pociągiem. Przed
mostem pociąg zatrzymuje się, a pasażerowie mogą przejść do
zabytkowego składu, który przejeżdża przez słynny most gwiżdżąc non stop, by ostrzec ludzi, którzy postanowili zwiedzić go
na piechotę. Oprócz wspomnianych cmentarza i mostu warto
wybrać się do Muzeum Wojennego JEATH, gdzie znajduje się
bogata ekspozycja przedstawiająca tragiczną historię tego miejsca. Litery JEATH symbolizują narodowości zaangażowane w
budowę Kolei Śmierci – Japończyków, Anglików, Australijczyków, Amerykanów, Tajów i Holendrów. Mateusz Biskup

km.
Cmentarz wojenny w Kanchanaburi,
gdzie spoczywają szczątki prawie7 tys. jeńców wojennych.

Jeden z nagrobków na cmentarzu.
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Jak w raju czyli...

Przedszkole „raj Maluszka”

Kolorowo, radośnie, przyjaźnie – aż się chce tu być jak
najdłużej. W domu nie jest tak wesoło, nie ma tylu zabawek, nie ma teatru, zabawy i nauki, nie ma muzyki i
tańca. U nas można nauczyć się języka angielskiego czy
włoskiego, a logopeda pomoże kiedy trzeba. Tutaj są ciekawe i atrakcyjne wycieczki. Tutaj jest czas na wszystko,
bo to RAJ MALUSZKA czyli Przedszkole przy ul. Warszawskiej 61 (łatwy dojazd, duży parking).
praca nie jest nadaremna, bo przedszkolaki dają sobie
doskonale radę z późniejszymi obowiązkami szkolnymi. Może i nieskromnie, ale nas – dyrekcję, nauczycieli i
opiekunów to... nie dziwi. Bo w RAJU MALUSZKA jest
rzeczywiście... rajsko.

Przedszkole RAJ MALUSZKA to miejsce dobrego
rozwoju dziecka. My – profesjonalni opiekunowie i nauczyciele – nie jesteśmy nowicjuszami w trudnej sztuce
opieki, wychowania i nauczania dzieci: tych z talentami i
pasjami, i tych – bez (wydobywamy z dzieci to co najlepsze!). Placówka działa od 2009 roku – początkowo jako
żłobek, trzy lata temu uruchomiono tu także przedszkole.

Pyszne domowe śniadania i podwieczorki, zdrowe
przekąski, warzywa i owoce (bez nich Raj to nie raj!) a
wszystko z uwzględnieniem diet eliminacyjnych. Mnóstwo imprez świątecznych i okolicznościowych, zajęcia na własnych placach zabaw. A jaka radość i duma w
przedszkolu, gdy mama czy tato jest z nami i czyta książeczki albo pokazuje swój zawód lub idziemy razem na
przedszkolny spacer, czy wspólnie uczestniczymy w wycieczce.

Opłatą abonamentową
objęte są wszystkie zajęcia!

Pracujemy w małych, kameralnych grupach, dzięki czemu dzieci czują się komfortowo w prawidłowej, bo serdecznej atmosferze. I trzeba powiedzieć od razu: lepiej
się poznajemy. My nauczyciele dostosowujemy zabawę,
naukę, zajęcia do indywidualnych potrzeb i możliwości
każdego dziecka.
Poszczególne osiągnięcia na bieżąco monitorujemy, dzięki czemu mamy kontrolę nad obecnym stanem
umiejętności. Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci. A dzieci, które ,,poszły w świat” mają swoich ,,następców”, często to ich młodsze rodzeństwo. Wiemy, że nasza

WŁAŚNIE TRWA REKRUTACJA
DO PRZEDSZKOLA RAJ MALUSZKA.
ZAPRASZAMY!
ul. Warszawska 61
61-028 Poznań
Kontakt:
Biuro: tel. 605-780-059
Dyrekcja: tel. 605-084-111
e-mail: info@rajmaluszka.pl
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Biblioteka
sąsiedzka
Mieszkańcy Głównej chcieli, by w ich najbliższej okolicy powstała biblioteka. Ostatecznie postanowili wziąć
sprawy w swoje ręce i powołali do życia Bibliotekę Sąsiedzką. Otwarcie odbędzie się 10 lipca o godz. 18.

Inicjatywa powstania biblioteki wyszła od pani Beaty Rosińskiej. . Mieszkanka Głównej skrzyknęła sąsiadów, sąsiadki oraz
najbliższych członków rodziny i zdecydowali, że podejmą się
trudu stworzenia od podstaw biblioteki. Opiekę nad projektem
sprawuje SMAK. W lutym br. rozpoczęła się zbiórka książek – do
tej pory udało się zgromadzić ponad 2000 woluminów.
Mieszkańcy zorganizowali zbiórkę, wolontariusze opisują i katalogują książki, które przekazały m.in. Galeria Miejska Arsenał,
Centrum Kultury Zamek, Centrum Sztuki Dziecka, Muzeum
Archeologiczne w Poznaniu, Estrada Poznańska, Czas Kultury,
Instytut Książki, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich we Wrocławiu, Stowarzyszenie
„Razem na Głównej”,
Szkoła
Podstawowa
nr 83 „Łejery”, a także
liczne wydawnictwa i
anonimowi darczyńcy.
Stworzenie biblioteki
na Głównej jest marzeniem mieszkańców od
dłuższego czasu – teraz, dzięki wspólnemu
działaniu, właśnie to
marzenie stanie się rzeczywistością.
Specyfika biblioteki na Głównej polega
na tym, że jest to jedy-

z pracy Rady Osiedla

W maju br. wśród innych zagadnień, Rada Osiedla zajmowała się sygnalizowanym przez mieszkańców trudnym problemem niedostatku miejsc postojowych w obrębie „Osiedla
Na Smolnej”. Już przed rokiem pytano nadzór budowlany, czy
deweloper spełnił wszystkie wymogi dot. miejsc parkingowych
przewidziane w mpzp. O prawie poinformowano Urząd Miasta.
Jeszcza w poprzedniej kadencji o tym problemie pisano do firmy Budimex, która wtedy zbagatelizowała problem. W zeszłym
roku próbowano zaprosić przedstawicieli tego dewelopera na sesję rady osiedla, żeby ponownie omówić ten temat, ale wystosowane zaproszenie pozostało bez odzewu.
Ludwik Troński, który poinformował o wybudowaniu po
dwóch latach ścianki wspinaczkowej na terenie Osiedla. Przy-

na tego typu inicjatywa w Poznaniu, w całości realizowana jako
inicjatywa oddolna mieszkańców i mieszkanek. Działania Fyrtel_Główna zogniskowane są wokół budynku przy ul. Głównej
42 w Poznaniu. Właśnie tutaj powstanie siedziba Biblioteki Sąsiedzkiej. Do tej pory udało się wygospodarować jedno pomieszczenie przy ul. Głównej 42. Gdyby księgozbiór z się powiększał ,
organizatorzy znajdą odpowiednie miejsce dla wszystkich książek. W nowopowstałej Bibliotece Sąsiedzkiej książki będzie można wypożyczać w wolnym dostępie.

Otwarcie Biblioteki Sąsiedzkiej odbędzie się w
piątek 10 lipca o godz. 18:00. Wówczas zaprezentowany

zostanie księgozbiór, a mieszkańcy będą mogli wspólnie podyskutować o literaturze. Jednocześnie cały czas trwa zbiórka książek – można je przynosić do siedziby SMAK. Tego samego dnia
o godz. 19:30 planowane jest kino plenerowe na podwórku przy
ul. Głównej 42. Oby pogoda dopisała!
Szczegółowe informacje na stronie internetowej SMAK: www.
animatorzysmak.pl. Warto zaglądać także na profil na Facebooku: www.facebook.com/stowarzyszenie.smak oraz www.facebook.com/fyrtel.glowna
Materiał nadesłany SMAK

pomniał, że zadanie, które uzyskało dofinansowanie w PBO
mogło zostać zrealizowane dzięki dołożeniu środków finansowych przez Miasto.
Zebranie Rady Osiedla dnia 15 czerwca br.
Przedstawicielem Osiedla Główna do miejskiej komisji ds.
oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań
powołano Wiesławę Kaźmierczak w miejsce powołanego poprzednio Kamila Matyję.
W związku z pismem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, zaopiniowano pozytywnie zamiar
zbycia w trybie bezprzetargowym miejskichnieruchomości, położonych przy ul. Gnieźnieńskiej, o oznaczeniach geodezyjnych:
obręb Główna, arkusz 13, dz. 8/5 i 10/5.
Dziesięciu członkom Rady Osiedla przyznano diety za kwiecień i maj br. w wysokości od 150 do 350 zł, na łączną kwotę 2000
zł. Uchwale o dietach towarzyszy stosowne uzasadnienie.
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Duchowe centrum Bogucina
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Najłatwiej zauważyć wieś Bogucin jadąc z Poznania do Gniezna, ale to zaledwie część tej miejscowości. Druga część Bogucina
znajduje się za torami kolejowymi wiodącymi właśnie z Poznania do Gniezna. Baczny obserwator zauważy, że ponad dachami
tego osiedla wybija się niewielka wieżyczka drewnianej kaplicy.
To o jej historii jest ten tekst.

Inna perspektywa bogucińskiej kaplicy.

Kaplica w Bogucinie do 1982 roku była tymczasowym
kościołem parafialnymw Antoninku
Skąd się wziął ten budynek tak mało pasujący do reszty zabudowań bogucińskich? Jego sakralna historia zaczęła się w 1946
roku w Antoninku, gdzie przez kolejne kilkadziesiąt lat służył
jako tymczasowa świątynia, bo na budowę właściwego kościoła
nie pozwalały ówczesne władze państwowe. Kiedy zaś w latach
70 –tych upragniona zgoda nadeszła, tymczasowy kościół opustoszał. Wtedy to doszło do niecodziennej akcji. Był maj 1982
roku i na dobre utrwalił się w Polsce stan wojenny. Jakby niezależnie od całej tej sytuacji wtajemniczeni parafianie z Bogucina
w ciągu jednej nocy przewieźli z Antoninka zdemontowane elementy tymczasowej kaplicy i złożyli je na na działce podarowanej przez ks. Stefana Janke. Potem przez kolejne tygodnie krok
po kroku z tych elementów wznieśli ją na nowo – nieco niższą i
krótszą – dostosowaną do rozmiarów działki.

gotowych do poświęcenia ludzi już nie żyje, ale ich dary służą nadal na większą chwałę Bożą.
Warto też dodać, że mieszkańcy Bogucina nie spoczęli na
przysłowiowych laurach. Z czasem otoczenie kaplicy zaczęły
zdobić dostojne drzewa i piękne krzewy. Wzniesiono grotę z figurą Matki Bożej Fatimskiej, a za nią zbudowano też dzwonnicę.
Na koniec podjęli się dzieła zbudowania domu dla księdza, który
mógłby tam zamieszkać.

Kaplica na archiwalnym zdjęciu
Wydaje się, że najbardziej niespełnionym marzeniem wielu
parafian z Bogucina jest ustanowienie tam samodzielnej parafii. Tego pewnie z powodu topniejących szeregów kapłańskich
już nie doczekają, ale do dzisiaj zadziwiają nas – kapłanów swoją
gorliwością w trosce o to miejsce kultu Bożego, za co jesteśmy im
bardzo wdzięczni. Co do tego niedokończonego domu ufam, że
zrobimy z niego wspólnie dobry użytek.
Ks. Proboszcz Zbigniew Szlachetka Fot. Tomasz Pietura

Obecne wnętrze kaplicy w Bogucinie
Tymczasem powoli zbliżał się 14 listopada 1982 roku, na kiedy
zaplanowano poświęcenie tej wzniesionej na nowo kaplicy. Dzieło nie tylko że zostało dokończone na czas, ale jeszcze parafianie
bogucińscy tak się zmobilizowali, że na wskazany powyżej dzień
z zebranych ofiar zakupili pełne wyposażenie liturgiczne, które
służy po dzień dzisiejszy. Był nawet taki moment, że zabrakło
funduszy na monstrancję i wówczas wysłani z własnej kieszeni
dołożyli brakujących środków. Wielu z tamtych tak ofiarnych i
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Główna jaką pamiętam (3)

ulica nadolnik
niegdyś młyńską zwana

Pełna kontrastu ul. Nadolnik była po stronie lewej – od
ulicy Głównej do Średniej – zasiedlona przez Smólskich. Po
prawej – miejsce na którym w połowie lat trzydziestych stanął
dom Pyszkowskich z apteką, było przedtem wykorzystywane
na warsztat kołodziejski Coftów.
Z ich warsztatu pochodziły wozy, dyszle, orczyki, wózki, sanie, koła do wymiany i inne potrzebne w epoce transportu konnego. Pachniało drewnem, słychać było pukanie młotkami, klekotanie jakiegoś ręcznie napędzanego urządzenia, a wśród tego
majster Michał Cofta i jego synowie o płowych czuprynach, co
zaraz przywodziło na myśl ich pochodzenie od kołodzieja Piasta.
Mieszkali w przyległym, szarym, piętrowym budynku o dwóch
wejściach, zajmowanych przez robotników pracujących dla Weidemanna. Przez cały rok na wewnętrznych parapetach okien w
tym domu zakwitały rośliny doniczkowe i dorodne mirty. Przenikał gwar dziecięcych głosów, bo tu na małym metrażu skupiały
się liczne rodziny. Za nim rozciągał się ogród kwiatowy ogrodnika Pietruszyńskiego.
Po tej samej stronie piętrowy budynek z czerwonej cegły, dziś
otynkowany, o łukowatych oknach, dawniejszy areszt gminny,
był zamieszkały przez rodzinę Jackowskich i woźnego gminnego Warteckiego. Pan Wartecki, mężczyzna średniego wzrostu z
wąsem, chodził w jasnogranatowym mundurze i takiej czworograniastej czapce z daszkiem. Za tym domem łąka przechodziła
zaraz w zarośla zapowiadające już staw.
Druga strona ulicy Nadolnik, od narożnika Średniej do Mariackiej, poza narożnikowym domem należącym do Sybilskiego,
gdzie był sklep rzeźnicki, zabudowana czynszowymi domami
dwupiętrowymi, była przykrym odcinkiem – z tych domów, to
co powinno trafiać do kanałów wpływało do rynsztoku.
Za ulicą Mariacką aż do zabudowań należących do młyna za
ażurowym ogrodzeniem był park ze starodrzewem, a na wiosnę z
kępami fiołków wśród trawnika. Po drugiej stronie wybrukowanej „kocimi łbami” drogi leżał młyński staw, odgrodzony od niej
przerywaną linią ogromnych drzew. W niektórych miejscach
korony drzew z nad stawu zasklepiały się z koronami drzew parkowych. Tu droga łagodnie schodziła w dół i skręcała w prawo
okalając staw.
Zbudowany z pięknej jasnoczerwonej (bardziej beżowo-różowej) cegły młyn „Cerealja”, odbijał się w lustrze wodnym. Po
lewej stronie młyna było jego duże podwórze z budynkami gospodarczymi, stajnią oraz domem z mieszkaniami dla robotników, woźniców itp. Z lewej strony wielkiego podwórza, w tle parku, stał dom trzykondygnacyjny, ładny, jasno tynkowany, z pięknymi oknami. Na wysokim parterze były biura z zewnętrznymi
kamiennymi schodami prowadzącymi do nich. Do mieszkań na
wyższych kondygnacjach prowadziły schody wewnętrzne.
W tym czasie dyrektorem był Stefan Kisielewski – warszawiak. Jego żona, platynowa blondynka wyjeżdżała krytym powozem do miasta. Z oficjalistów z tych czasów zapamiętałam
Chmielnika i Bagińskiego. Młynarz Kruk nomen omen miał
czarne włosy zawsze pomączone. Woźnica Luboński rozwoził
mąkę ogromnym wozem ciągniętym przez dwa potężne konie.
Gospodynią była sympatyczna Marta. . Część produkcji młyna
była wywożona koleją z doprowadzonej do niego bocznicy. A ul.
Nadolnik jeszcze przekraczała mostkiem rzeczkę Głównę i zaraz
za wodospadem zbiegała się z ulicą Rzeczną.

Rynek wschodni

Rynek Wschodni był w częsci brukowany, resztę wypełniał piach. Tam stawiano karuzelę. Nie handlowano na rynku.
Dzisiaj wypełnia „blaszak”, do którego przytulił się pawilon
z firankami, na narożniku stoi obłażący afiszami słup z betonowych kręgów, niczym nie przypominający oryginalnych
przedwojennych słupów ogłoszeniowych. Śladem dawnej
świetności jest szpaler rozłożystych topól rosnący między Sam
-em a przystankiem autobusowym posadzonych w 1947 roku.
Stronę między Średnią i Główną wypełniała, dziś już nie istniejąca, rozległa kamienica Jej wygląd uwieczniły widokówki
wydane nakładem „Globusa”, wykonane ok. 1913 roku. Na parterze mieściła się apteka dr Dreschera „Przy Krzyżu” o pięknym
stylowym wystroju, do której wchodziło się ze ściętego narożnika. Nad tym wejściem, na pierwszym piętrze balkon o ozdobnej
balustradzie, na którym rosły kwiaty, a na dachu szczyt o fantazyjnym kształcie, flankowany sterczynami o kulistym zwieńczeniu. Dół domu i cała ściana narożnikowa boniowane, reszta
ścian licowana czerwoną cegłą, obramienia okien w jasnym tynku, okna w poddaszu okrągłe.
Kamienica ta przypominała swoim wystrojem nasz dom, taki
jaki był przed wojną. Być może projektował oba ten sam architekt
lub budowniczy. Dziś tam jest trawnik i pergole, na których latem rozpięte są różane krzewy. Bezpośrednio do niego przytykał,
tej samej wysokości, i o identycznych dekoracjach, dom Müllera
(zachowany, choć po II wojnie skuto obramienia okien, a szary
tynk zakrył piękną cegłę licówkę), z dwoma balkonami na I piętrze. Obok tej samej wysokości jest dom Kirschków wybudowany, od początku był pokryty tynkiem. Można domniemywać, że
wszystkie te domy wzniesiono w tym samym okresie.

Apteka "Przy krzyżu", 1913 r.
Apteka nosiła nazwę „Przy krzyżu”, gdyż obok niej stał drewniany krzyż, otoczony żeliwnym płotkiem, wzniesiony w XIX
wieku na rozstaju dróg: jedna to obecna ulica Główna, druga
wiodła łukiem do centrum dawnej wsi Główna - dzisiejszej ulicy Średniej. W domu Offierskiego sklep spożywczy, do którego
wejście wiodło z Głównej, prowadziła, z pomocą krewniaka, bladego młodzieńca w okularach, pani Dembińska. Niemłoda, nie
wiem panna czy wdowa, ale profesjonalistka.
W lokalu, większym od innych sklepów na Głównej, zasobnym w towar, był widoczny ruch w interesie. Po przeniesieniu
apteki, na obszernym metrażu sprzedawał Stefan Machowski
szkło, porcelanę, garnki i różne inne w gospodarstwie domowym potrzebne przedmioty. Nieco dalej, w tym samym domu,
na wprost Rynku był sklep pań Kubczak - z pasmanterią i galanterią oraz robótkami. W pobliżu Średniej był jeszcze jeden sklep,
w którym Gogacz sprzedawał „mydło i powidło”.(cdn)
Kazimiera z Hoffmannów Talarczykowa
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biuletyn policyjny

ul. Smolna. Zgłaszająca zawiadomiła, że sąsiad naruszył jej mir domowy nie chcąc opuścić na żądanie
jej mieszkania oraz uszkodził mechanizm zamykania
drzwi wejściowych do mieszkania, pchając je barkiem.
ul. Krótka. N/n sprawca słownie groził zgłaszającej
pozbawieniem zdrowia i życia, a groźby te wzbudziły
realną obawę ich spełnienia.
ul. Starołęcka. N/n sprawca poprzez rozpylenie nieznanej substancji dokonał uszkodzenia zieleni w postaci wierzby koreańskiej, drzew, trawy, straty 2.000zł.
Ul.Głuszyna. N/n mężczyzna z maseczką na twarzy,
prawdopodobnie w rękawiczkach, w sklepie ogólnospożywczym, grożąc sprzedawczyni przedmiotem
przypominającym broń zażądał wydania pieniędzy
po czym dokonał kradzieży kosmetyczki z zawartością pieniędzy w kwocie ok. 1000 złotych. Użyto psa
tropiącego z wynikiem negatywnym. Zabezpieczono
ślady daktyloskopijne oraz biologiczne.
Ul. Łomżyńska. N/n sprawca dokonał włamania do
szafki prasowej poprzez przecięcie 2 kłódek, a następnie zabrał z wnętrza w celu przywłaszczenia zwroty gazet w ilości 4 paczek, straty 1.282 zł na szkodę RUCH
S.A. ul. Starołęcka. Dyrekcja LO w Poznaniu została
poinformowana telefonicznie, że „podczas matur nastąpi wybuchnięcie pozostawionego ładunku ANFO”.
Ul. Zaniemyska. N/n sprawca poprzez pokonanie
rygla klamki dokonał włamania do domu w renowacji i dokonał kradzieży elektronarzędzi, straty 8400 zł
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ul. Starołęcka. N/n sprawca w sklepie spożywczym
dokonał kradzieży pozostawionego na ladzie sklepowej portfela z zawartością dowodu osobistego, prawa
jazdy, legitymacji ZUS, pieniędzy w kwocie 300 zł.
ul. Szczepankowo. N/n sprawca wykorzystując nieuwagę dokonał kradzieży portfela z zawartością dowodu osobistego, pieniędzy w kwocie 500 zł, legitymacji
ZUS, karty płatniczej.
ul. Głuszyna. Zgłaszający powiadomił, że jego ojciec
poprzez 6-krotne uderzenie pięścią w twarz, naruszył
jego nietykalność cielesną. Pokrzywdzony doznał zasinienia prawego oczodołu.
ul. Krańcowa. Mężczyzna działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził kobietę lat 34 do
niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie
18.600 zł poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru wywiązania się z umowy sprzedaży pojazdu m-ki
Audi A3.Miasto.
ul. Warszawska. Mężczyzna lat 20 kierował pojazdem Hyundai i30 pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. Zatrzymany przez f-szy WRD
KMP Pń. ul. Gnieźnieńska. Skradziono pojazd m-ki
Opel Vectra z terenu firmy po uprzednim zaborze
kluczyków przez byłego pracownika firmy. Pojazd odzyskany przez Policję na terenie Rzeszowa w komisie
samochodowym.
ul. Gładka. N/n kobieta pod pozorem podpisania
dokumentów weszła do mieszkania zgłaszającego lat
86, a następnie wykorzystując jego nieuwagę dokonała kradzieży pieniędzy z jego portfela. Straty w wysokości 6000 zł.

o Bezpieczne wakacje

Poznańska policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa podczas korzystania z akwenów wodnych, bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych. Na
miejsce wypoczynku wybierajmy kąpieliska strzeżone
przez ratowników wodnych. Nad wodą należy stosować
się do regulaminu korzystania oraz poleceń ratownika.
Przypominamy, że skacząc do wody w miejscach niewyznaczonych narażamy się na utratę życia i zdrowia. Nie
przeceniajmy swoich umiejętności pływackich, a tym bardziej nie pływajmy po spożyciu alkoholu. W trosce o bezpieczeństwo dzieci bądźmy zawsze w pobliżu, gdy one
przebywają w wodzie.
Apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w szczególności związanych z ograniczeniami prędkości, zapinaniem pasów bezpieczeństwa i prawidłowego
korzystania z telefonów komórkowych podczas jazdy. Rowerzystów i pieszych apelujemy o poruszanie się po wyznaczonych ścieżkach i obowiązku posiadania elementu
odblaskowego, będąc poza terenem zabudowanym, od
zmierzchu do świtu. Alkohol mogą kupować i spożywać

tylko osoby pełnoletnie i tylko w miejscach do tego wyznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Natomiast posiadanie, dystrybucja, czy zażywanie wszelkiego rodzaju środków odurzających wiąże się z konsekwencjami prawnymi i zdrowotnymi.
Sierż.szt. Śródecka Agnieszka,
sierż.szt. Przekota Barbara KP Poznań Nowe Miasto
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Antoninek - Zieliniec-Kobylepole

lato w dobie epidemii

OGŁOSZENIE RADY OSIEDLA

Z uwagi na pandemię, nie ma możliwości w tym roku zorganizowania jak zwykle letniego wypoczynku dzieci. W związku z
tym, proponujemy inną formę wypoczynku dla nich organizując cykl bezpłatnych spotkań teatralno-koncertowych, przy zachowaniu wymaganych warunków sanitarnych. Pierwsze dwa
spotkania odbędą się w lipcu br. w Parku przy ulicy Browarnej
w Antoninku Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z całego
Osiedla.
04. 07.
2020 godz. 16 spektakl teatralny „Szałaputki”
11.07.2020 godz.16.00 koncert „Podróże Wujka Ogórka”
O sierpniowych wydarzeniach dla dzieci a będzie ich 6 w różnych rejonach osiedla poinformujemy osobnym komunikatem.
Rada Osiedla AZK
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szanowni
mieszkańcy!
Nie mogąc spełnić rygorystycznych wymogów sanitarnych, zmu-

szeni jesteśmy zrezygnować w tym roku z organizowania letniego
wypoczynku dzieci, który organizowaliśmy wspólnie z Caritasami naszych parafii i Pogotowiem Społecznym jako operatorem.
Nie będziemy też organizować osiedlowego festynu, którego operatorami były Zespół Szkolno Przedszkolny nr 7 i Agencja L'arte.
Po wielu spotkaniach, rozmowach, interwencjach i telefonach
udało mi się załatwić coś, czego nie udało się innym osiedlom.
Dzięki temu w lipcu odbędą się 2 kulturalne wydarzenia dla dzieci
w Parku przy Browarnej: teatr i koncert.
W sierpniu zaoferujemy dzieciom aż 6 wydarzeń kulturalnych: 1 w Zielińcu, 2 w Kobylepolu i 3 w Parku przy ul Browarnej.
Nad Młyńskim Stawem odbędą się w sierpniu 2 koncerty dla
mieszkańców W ten sposób wszystkie środki przeznaczone na letni wypoczynek dzieci i festyn zostaną całkowicie wykorzystane.
Skromna liczbowo oferta w lipcu
i znacznie liczniejsza w sierpniu wynikają z
faktu, iż w zamian za pomoc podczepiliśmy się pod Poznańską Estradę, której za to
pozwalamy nasze wydarzenia ująć w ich programie "Lata z Estradą".
Estrada ma pozwolenie na przeprowadzanie imprez w sierpniu i stąd
taka u nas sierpniowa kumulacja. Przewodniczący Rady Osiedla AZK
Mieczysław Wachowiak

ZEGARMISTRZ
Wojciech i Jan Gugnacki

RESTAURACJA

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

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

Tel. 61 653 26 49

509 207 061

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

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

Rentgen zębów
Protetyka (raty)
Leczenie ozonem
Leczenie laserem
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III nagroda w konkursie „Podziel się widokiem z okna:
„Tryptyk z pieskiem, wokół którego wszystko się kręci”. Fot. Daniel Stachowiak.
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