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CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

uRzędnik pod paRasolem
Wyżej: Nowe drzewka przy u. Pustej w Antoninku. 

Niżej:pozbawiony zieleni teren przy ul. Żelaznej w Kobylepolu.

Godziny otwarcia:
   pon. - pt. 8-20
        sob. 8 - 14

 niedz. 9:30 - 

Na placu budowy modernizowanego stadionu "Polonii" 
zarejestrowaliśmy moment stawiania dostarczonego 

kontenera. .

wspólnie z pozna-

Inwestycja na Zagórzu
   Na sesji Rady Miasta Poznania dnia 14 lipca 2020 r. radny 
Michał Grześ skierował do prezydenta Poznania Jacka 
Jaśkowiaka interpelację dotyczącą budowy deweloperskiego 
osiedla na Zagórzu, gdzie kilka metrów poniżej gruntu 
znajdują się fortyfikacje obronne z czasów Mieszka I. Do 
interpelacji radny dołączył tekst publikacji na łamach „MY” 
przeciwko zabudowywaniu miejsca, zawierającego tak 
bezcenną pamiątkę naszej narodowej historii.
  Już 24 lipca br. na interpelację udzielono odpowiedzi tak 
obszernej, że nie możemy zamieścić tu  w całości jej treści, a 
jedynie po znacznym skróceniu redakcyjnym.

   Grodzisko (tj. pozostałość grodu) na Ostrowie Tumskim w 
Poznaniu, nie posiada własnej formy terenowej. W trakcie 
stuleci zostało ono całkowicie zniwelowane i dziś jego kształt 
nie jest uwidoczniony w terenie. Obecnie na terenie dawnego 
grodu (...) stoją budynki. 
  Realizowana obecnie budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z usługami zaplanowana została zgodnie z 
zapisami obowiązującego na tym terenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. W Wydziale Urbanistyki i 
Architektury została wydana decyzja udzielająca pozwolenia 
na budowę  przy ul. Zagórze 8, 9, 10 w Poznaniu. Decyzja 
ta została poprzedzona dwoma decyzjami Miejskiego 
Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Inwestycja ta umożliwiła 
przeprowadzenie prac archeologicznych i dokonanie znaczących 
odkryć, bowiem (...) inwestor został zobowiązany do wykonania 
i sfinansowania badań archeologicznych przed podjęciem prac 
budowlanych. 

   Realizowany budynek będzie więc jednym z wielu obiektów 
posadowionych już wcześniej w tym rejonie na zabytkowych 
nawarstwieniach pozostałości grodu poznańskiego, jednak 
pierwszym, przed budową którego przeprowadzono szczegółowe, 
specjalistyczne badania pozwalające na udokumentowanie 
historii tego miejsca i który podczas budowy nie narusza tych 
pozostałości. 
    Pomimo tego, iż inwestor zobowiązany był do przeprowadzenia 
badań w zakresie wymaganym przez projekt budowlany, Miejski 
Konserwator Zabytków osiągnął porozumienie z inwestorem, 
dzięki któremu możliwe było wykonanie dodatkowych wykopów 
sondażowych dwa metry poniżej wymaganej rzędnej. Pozwoliło 
to udokumentować zachowane konstrukcje skrzyń drewnianych 
i pobrać próbki do badań dendrochronologicznych. 
W rzeczywistości budowa budynku w tym historycznym 
miejscu umożliwiła przeprowadzenie badań i przyczyniła się 
do poszerzenia wiedzy o wyglądzie, zasięgu i latach budowy 
grodu Mieszka I na Zagórzu. To dzięki realizacji tej inwestycji, 
wiadomo, że wał grodu przebiega w tym rejonie ok. 30-40 m 
dalej na południe i jest znacznie szerszy niż dotychczas sądzono. 
Dzięki uzyskanym datom z prób dendrologicznych wiadomo 
też, że ten człon grodu powstał w 3 fazach budowy w latach 
968-980. 
  Nienaruszone konstrukcje skrzyń drewnianych wystąpiły 
dopiero ok. 5,5 – 6 m od dzisiejszego poziomu gruntu, co 
pozwala przypuszczać, że wszystkie budynki stojące przy 
ul. Zagórze, nawet głęboko podpiwniczone, nie naruszyły 
tych konstrukcji i w przyszłości będzie możliwe odkrycie 
metodami archeologicznymi dalszych pozostałości konstrukcji 
drewnianych wału grodu z X w.  
   Przed budową inwestor spełnił wymagania wynikające z 
obowiązujących przepisów prawa, a zatem nie było podstaw do 
kwestionowania w tym miejscu zabudowy.
                           Z up. Prezydenta Miasta (-) Z-ca Bartosz Guss 

inteRpelacja i odpowiedź

Posadzone wiosną drzewka przy ul Ziemowita w Antoninku 
przetrwały suszę trzymają się bardzo dobrze.
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CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

bRońmy małych ojczyzn

współistnienie
osiedlowego handlu
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nowe zasady postępowaniaUsta pełne frazesó o docenianiu samorządności mają rządzą-
cy państwem, miastem czy gminą, a wszyscy oni autentycznych 
samorządów w istocie nie lubią i ograniczają ich rolę jak się tyl-
ko da. Niechęcią miejskiej władzy i jej urzędników do silnych sa-
morządowych partnerów kieruje obawa przed  społeczną kontrolą. 
Każda okazja jest dobra, aby ją osłabić. Dlatego wszystkim 42 
osiedlowym samorządom w Poznaniu zabrano w tym roku prawie 
wszystkie pieniądze tłumacząc to koniecznymi oszczędnościami w 
dobie pandemii. Dzięki temu mogą teraz więcej wydawać bezpo-
średnio urzędnicy prezydenta Jacka Jaśkowiaka, choć wydatki te 
będą mniej oszczędne i mniej rozsądnie, niż pod kontrolą osiedlo-
wych samorządów.

Gdyby naprawdę chodziło o oszczędzanie pieniędzy z budże-
tu Poznania, to do dyspozycji rad osiedli należałoby oddać więcej 
środków, a zmniejszyć kwoty, o których przeznaczeniu decydują 
tylko urzędnicy. Ich rozrzutność w wydawaniu publicznego grosza, 
brak skutecznego nadzoru jego wykorzystania jest dobrze znane z 
mojego osobistego doświadczenia jako wieloletniego wydawcy i re-
daktora międzyosiedlowego miesięcznika „Czasopismo Mieszkań-
ców MY”. W razie potrzeby służę odpowiednimi przykładami

Od kiedy – po reformie w 2011 roku - znaczącymi realnymi 
budżetami zaczęły dysponować osiedlowe samorządy, widocznie 
wzrósł ich autorytet w lokalnych społecznościach i rośnie liczba 
chętnych do tej społecznej pracy. Jednocześnie nasilają się oddolne 
postulaty wyposażenia jednostek pomocniczych miasta w większe  
uprawnienia, czyli szersze możliwości. Jedno z oczekiwań dotyczy 
też stałego regularnego wypłacania diet osiedlowym radnym, przy-
najmniej pełniącym określone funkcje.

Pozbawienie w tym roku pieniędzy osiedli odbyło się bez ja-
kichkolwiek z nimi konsultacji, bo przecież mamy koronawirusa. 
Teraz, jak dotąd też raczej po cichu, szykowane są przez władze 
Poznania zasadnicze zmiany działania i finansowania jednostek 
pomocniczych miasta, sprytnie i podstępnie nazwane niewinnie-
ewaluacją. Radykalnemu zmniejszeniu miałaby zmaleć liczba ist-
niejących obecnie 42 samorządowych osiedli, a więc i działających 
w nich zaangażowanych i doświadczonych mieszkańców –spo-
łeczników. Świadomie celowej dezintegracji mają ulec różnorodne 
związki osiedlowe, zaistniałe w ramach od lat istniejących lokal-
nych samorządów, nie bez powodu zwanych przecież małymi oj-
czyznami.                                                              Marcin Dymczyk

Już od 1 września br. na terenie gmin należących do 
Związku Międzygminnego GOAP zaczną obowiązywać 
nowe zasady postępowania z odpadami. Jest to skutek 
zmian, które jeszcze w ubiegłym roku zostały uchwalone 
przez Sejm (tj. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach).

Pierwsza i podstawowa zmiana wiąże się z faktem, że 
wszyscy, bez wyjątku będą zobowiązani do prowadzenia 
selektywnej zbiórki odpadów, w podziale na: papier, szkło, 
metale i tworzywa sztuczne, bioodpady. Pozostałe odpa-
dy, które nie stanowią odpadów niebezpiecznych powin-
ny trafić do pojemnika na odpady zmieszane. Dotyczy to 
zarówno nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, jak 
i wielorodzinnej. Szczególnie w tym ostatnim obszarze na-
leży zadbać o skrupulatność w prowadzeniu segregacji, 
gdyż niewłaściwe postępowanie z odpadami nawet przez 
jedną osobę, może rodzić konsekwencje dla pozostałych 
mieszkańców bloku w postaci podwyższonej opłaty za go-
spodarowanie odpadami. Kolejna istotna zmiana wiąże się 
z decyzją, którą muszą podjąć właściciele nieruchomości 
niezamieszkanych (w tym ROD-ów), w zakresie określe-
nia, czy dana nieruchomość znajdzie się w zorganizowa-
nym przez ZM GOAP systemie gospodarki odpadami, czy 
też poza nim.

Więcej informacji na temat zmian w systemie gospoda-
rowania odpadami od 1 września 2020 r. znajdą Państwo 
na naszej stronie internetowej: 

https://www.goap.org.pl/gospodarka
odpadami/zmiana-systemu-od-1-września-2020
 .                                                                                 GOAP

Gospodarka odpadami 

Gdy na Komandorii jakiś czas temu powstała ,,Biedronka” oko-
liczni właściciele sklepów spożywczych obawiali się bankructwa. 
I wydawało się, że było ono realne, ponieważ wielu klientów wy-
brało tańszy dyskont. Dziś, choć obroty są nieco mniejsze, to 
jednak nie ma konieczności zamykania sklepików. Co więcej, 
urozmaicenie asortymentu spowodowała, że to w przyjaznej, nie-
anonimowej atmosferze osiedlowych sklepów lubimy robić co-

dzienne zakupy. Otwarcie drugiej Żabki na Komandorii przeszło 
bez większego echa. I tak, wydaje się, że handel na Komandorii 
żyje w różnych swoich formach. (E.K.)Fot. Waldemar Malicki
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Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

sieRpniowy wulkan impRez

Jedna z lipcowych imprez dla dziecizorganizowana w pięknej 
naturalnej scenerii nowego parku przy ul. Browarnej

Dziennik czasu zarazy
na wakacjach

,,Odmrożono” Dom Pomocy Społecznej 
przy Konarskiego! Po czterech miesiącach 
izolacji mieszkańcy mogą opuszczać nie 
tylko swoje pokoje, ale i teren DPS. 

Przed pandemią pan Boguś mężnie poko-
nywał na wózku okoliczne trasy. -Kiedy po 
tych 122 dniach – mówi mi - mogłem poje-
chać do pobliskich sklepów... bałem się, wy-
dawało mi się, że to jest daleko, że nie dam 
rady. Udało się! Są już dopuszczalne odwiedziny mieszkańców – 
wizyta nie może trwać dłużej niż 30 minut.Z okazji wyjścia z izo-
lacji zorganizowano dwa grille dla małych grup, z zachowaniem, 
oczywiście, reżimu bezpieczeństwa.

Tymczasem poluzowanie pewnych barier pokazało jacy jeste-
śmy... przekorni. Mam jeszcze w pamięci zdjęcie z lotu ptaka po-
kazujące ubiegłego lata plażę we Władysławowie: istne komórki 
do wynajęcia, parawan przy parawanie, izolacja od sąsiada-pla-
żowicza totalna. A teraz, choć pandemia cov trwa przecież nadal 
zachowujemy się ,,jak psy spuszczone z łańcucha” - mówi ratow-
niczka jednego z WOPR. 

-Wychodzimy na plażę w tłumie, bez żadnego dystansu, a na 
plaży ,,jedna wielka rodzina”, któż by myślał o parawanie, o ma-

seczce w tłumie na molo. W przyplażowym barze (właśnie we 
Władysławowie) jest płyn do odkażania rąk, ale służy głównie 
dzieciom... do zabawy. Po wyjściu z wc, owszem, kobiety myją 
ręce, ale już panowie raczej o tym zapominają. W wypożyczal-
niach sprzętu, przechodzi on z rąk do rąk bez żadnej dezynfekcji. 
Ratownicy WOPR co jakiś czas przypominają przez megafony, 
że COVID nadal nam zagraża, ale mało kto na te komunikaty 
zwraca uwagę. -No, przecież pan premier powiedział, że pande-
mia jest opanowana – tłumaczą się wakacjusze...

W połowie lipca przeżywam swoiste deja vu: mam włączoną lo-
kalną stację tv, a filmik z ,,zamaskowanymi” przechodniami opa-
trzony jest komentarzem, że można już wychodzić z domów, ale 
koniecznie w maseczkach! Czyżby wróciło ,,stare” - myślę zdez-
orientowana. Później uświadamiam sobie, że ktoś bezmyślnie 
,,dziurę” w programie uzupełnił nieaktualnym przekazem. Tym-
czasem w jednym ze sklepów ekspedientka kategorycznie odma-
wia mi sprzedaży towaru, bo nie mam maseczki (zapomniałam 
wziąć z domu!). Potem oferuje mi sprzedaż takiej za 5 złotych 
(bez paragonu). Kupuję, co ma zrobić.

Pandemia COVID -19 w swojej szczytowej formie udowod-
niła jak wiele urzędowych spraw można załatwić e-mailem, 
telefonicznie. I to w czasie zgodnym z ustawowo określonym 
terminem. A nawet prędzej! Tak jakby wzrosła empatia! I tu 
rodzi się pytanie (raczej retoryczne): na co taka rzesza urzęd-
ników?

Pisząc w ubiegłym miesiącu o wylęgarniach COVID-u, wspo-
mniałam weseliska. Są już pierwsze doniesienia o zarażonych 
biesiadnikach.                                                        Ewa Kłodzińska

Sierpień, tak jak uprzednio wspominałem, będzie wulkanem 
imprez na naszym Osiedlu. Co tydzień minimum jedno wyda-
rzenie i to w różnych pięknych miejscach. W załączniku plakat 
o sierpniowych wydarzeniach, jakie mieszkańcom proponuje 
Rada Osiedla wspólnie z ESTRADĄ.

Podpięliśmy się pod Estradę, w zamian za pomoc techniczną w 
zorganizowaniu spotkań. Wszystkie koszty pokryła Rada AZK. 
W organizacji wydarzeń pomaga nam też Pogotowie Społeczne, 
ZSP7 oraz agencja artystyczna L'arte. Myślę, że każdy sobie coś 
wybierze. Życzę wszystkim miło spędzonego czasu.

Przewodniczący Rady Osiedla AZK Mieczysław Wachowiak
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osiedle waRszawskie

Krótko przed wojną wzłuż ulicy Warszawskiej, od Krańcowej do 
Mogileńskiej, po stronie pólnocnej utworzono szeroki zadbany 
pas zieleni, ścieżkę rowerową i stylowy przystanek autobusowy.

lata tRzydzieste i czteRdzieste  xx  w. (4)
Dalej na zachód, za ulicą Krańcową, po stronie południo-

wej ul. Warszawskiej, są jeszcze dzisiaj tzw. działki. Jest to 
teren który w okresie Wielkiego Kryzysu, przeznaczono dla 
bezrobotnych, którzy mieli tam sobie uprawiać warzywa i 
owoce. Z czasem, z powodu braku mieszkań, coraz więcej 
ludzi pobudowane altany wykorzystywało jako stałe miesz-
kania i tak jest do dzisiaj. Tylko domki z drewnianych za-
mieniły się w murowane. 

W drewnianej świetlicy działkowej, co tydzień odbywały się 
zabawy, po których krewcy, miejscowi młodzieńcy, gonili się z 
szklanymi „tulipanami” w rękach. Po wojnie w tej świetlicy do 
tańca przygrywał zespół „Serenada”, a refreny śpiewał szef tego 
zespołu – Grzesiak. Znany był z tego, że przed występem, na 
kompletnie łysą głowę, zakładał piękną, rudą perukę. Jako re-
klama zespołu służył wielki bęben z nazwą zespołu -  „Serena-
da”, zamocowany na  samochodzie -  starej dekawce. 

Powstały pierwsze firmy przewozowe, na początku z wozami 
konnymi jak np.  Mocydlarz przy ul. Łęczyckiej i Wlazły przy 
ul. Konińskiej. Przy ul. Konińskiej pojawił się  pierwszy prze-
woźnik samochodowy Formankiewicz, który, posiadał dwa 
samochody ciężarowe marki „Fiat”. Na Osiedlu mieszkał tak-
że, prawdopodobnie jedyny w tym miejscu i czasie, właściciel 
siedmiu taksówek samochodowych – Tomasz Tepper.

Krótko przed wojną, wzdłuż całej ulicy Warszawskiej, od 
Krańcowej do Mogileńskiej, po stronie północnej, utworzono 
szeroki, zadbany pas zieleni. Przez środek tego pasa poprowa-
dzono żwirową, ubitą drogę rowerową, oraz zbudowano stylo-

kę nad swoimi dziećmi kiedy byli w pracy – była bardzo so-
lidna. 

Pamiętam koniec września 1939, kiedy to zwożono ogrom-
ne ilości cuchnących, śniętych ryb, wyłowionych z Cybiny w 
okolicy Śródki. Ryby te „zapiły się” spirytusem, wypuszczo-
nym przez Wojsko Polskie opuszczające Poznań, ze zbiorni-
ków Państwowego Monopolu Spirytusowego na Komandorii. 

Błogosławieństwem Osiedla Warszawskiego był graniczący 
z domami las, gdzie jako dziecko przebywałem chyba więk-
szość dnia. Pamiętam jeszcze dzisiaj tzw. Wenty, czyli zabawy 
z tańcami, kołem szczęścia, fantami i loterią na cele społecz-

wy przystanek autobusowy, z kioskiem, przy skrzyżowaniu z 
ul. Krańcową. 

Osiedle Warszawskie lat trzydziestych i czterdziestych, miało 
niestety pewien mankament, mianowicie brzydki zapach wy-
dzielający się z przetwórni padliny (rakarni) na końcu ulicy 
Mogileńskiej. Zakład ten, przerabiał padlinę na mączkę, jako 
paszę do zwierząt. Zwany był przez miejscowych „hyclem”, 
pracował jeszcze w latach pięćdziesiątych. 

Obok tej przetwórni, mieszkali państwo Makowscy, którzy 
hodowali również kozy. Zwierzęta te były pod opieką dziew-
czyny Frani, lekko niepełnosprawnej umysłowo. Dziewczyna 
ta mieszkała w tzw. Domu kolejowym przy ul. Wrzesińskiej. 
Jeszcze długo po wojnie mieszkańcy tego domu zlecali jej opie-

Orkiestra harcerska na tle Szkoły Podstawowej nr 46

ne, a organizowane przez komitet parafialny. Imprezy te od-
bywały się pod koronami leśnych drzew.  Po wojnie do tańca 
najczęściej przygrywała orkiestra harcerska. 

Za sosnowym lasem, teren był ogrodzony drutem kolcza-
stym i strzeżony przez wojsko. Stały tam niskie pawilony, od-
dzielone wałami, gdzie magazynowano amunicje (miejsce 
dzisiejszego Urzędu Skarbowego). Podczas święta Wojska 
Polskiego, wojsko sprzedawało cywilom chleb - komyśniak. 
W czasie okupacji na tym terenie Niemcy magazynowa-
li ogromne ilości słomy, dowożone na lokalną bocznicę ko-
lejową. Wojsko Polskie zajmowało także fort IIIa (Prittwitz), 
gdzie dzisiaj jest krematorium cmentarne. Obok tego fortu, 
w domu z pruskiego muru, mieszkał emerytowany wojsko-
wy, pan Brygarczyk, który pełnił funkcje tzw. – „wałowego”, 
do którego pół Osiedla chodziło po wojnie po mleko, ponie-
waż hodował kilka krów. Już po wyzwoleniu państwo Brygar-
czykowie  przeżyli wielką tragedie.  Ich dwoje dzieci, podczas 
zabawy, zginęło od wybuchu miny przeciwczołgowej . Wyni-
kiem ogromnego braku mieszkań przed wojną dla najbied-
niejszych, były zasiedlone prawie wszystkie małe forty z 19 
wieku. Zamieszkały był także duży fort III (Graf von Kirch-
bach), na terenie dzisiejszego Ogrodu Zoologicznego, do-
kąd czasem chodziłem z siostrą do jej szkolnej koleżanki. W 
Forcie tym, podczas okupacji, po wyrzuceniu mieszkańców, 
Niemcy uruchomili filię fabryki „Focke Wulf ”, produkującą 
elementy blaszane do samolotów. W głębokiej, pokrytej da-
chem z betonowych płyt  fosie, stały ogromne prasy do tłocze-
nia duraluminiowych części samolotów. Maszyny te w 1945 
roku zostały przy pomocy czołgów powyrywane z fundamen-
tów i wywiezione  do Związku Radzieckiego. Jedyną pamiąt-
ką po tym zakładzie były jeszcze długo po wojnie sztachety 
w płotach, przy domkach jednorodzinnych, wykonane z  wą-
skich profili duraluminiowych. (cdn. 

                                                                       Stefan Lamęcki
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osiedlowe aktualności

z R ą b I 

sieRpniowy cud nad wisłą

Obraz Cud nad Wisłą Bitwa Warszawska. Jerzy Kossak 1930 r. 

lauRa 

Wygrane Os. Warszawskiego w Budżecie Obywatelskim 2020

Stowarzyszenie zaprasza chętnych

Ta data jest szczególna w polskim kalendarzu: historycznym 
i religijnym. Dacie15 sierpnia 1920 roku przypisuje się ,,cud 
nad Wisłą” w trwającej od 1919 r. wojnie polsko-bolszewic-
kiej. 

Naturalnie, zwycięski bój, śmiały manewr Wojska Polskie-
go pod dowództwem Wodza Naczelnego Józefa Piłsudskiego w 
obronie Warszawy był tylko ukoronowaniem toczących się walk 
z Armią Czerwoną na przedpolach stolicy. Wszystkie działania 
zdeterminowanych żołnierzy polskich odepchnęły bolszewi-
ków na wschód. Odwrót nieprzyjaciela zamienił się w paniczną 
ucieczkę. P

Polska zachowała odzyskaną przecież nie tak dawno niepod-
ległość i suwerenność. Niektórzy jednak utrzymują, że bez wsta-
wiennictwa Matki Boskiej rezultat byłby zgoła inny. Dał temu 
wyraz Jerzy Kossak w swoim obrazie z 1930 r. Bitwa Warszaw-
ska uchodzi za jedną z trzech najważniejszych bitew XX wieku i 
osiemnastą decydującą bitwę świata. 

Określenie ,,cud nad Wisłą” upowszechnił profesor Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego Stanisław Stroński, który nawiązując do 
8-dniowego nabożeństwa o powodzenie Ojczyzny w obronie 
Warszawy i kraju, napisał ,,Modliliśmy się o cud i ten się ziścił”. 
15 sierpień w kalendarzach zapisany jest jako Święto Wojska Pol-
skiego.

W okolicach połowy sierpnia (nazwa miesiąca wzięła się od 
sierpa żniwnego) powinny zakończyć się wszelkie prace polo-
we: sprzęt zbóż, roślin strączkowych i ziemniaków. Naturalnie, 
wszystko zależy od pogody... W każdym razie wszelkie przysło-
wia i powiedzenia ludowe dotyczące dożynek koncentrują się 
wokół 15 sierpnia, kiedy obchodzone jest religijne święto Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach zmarła (protestanci 
mówią - zasnęła) Matka Jezusa – tego z całą pewnością nie wie 
nikt. Milczy na ten temat również Pismo Święte. Jedynie apokry-
fy przytaczają różne historie a i lud w swojej mądrości uznał, że 
Matka Zbawiciela nie mogła po śmierci być, tak jak każdy zwykły 
śmiertelnik, wydana ziemi. 

Wszelkie domysły i dywagacje dotyczące śmierci Matki Bo-
skiej i jej ,,życia po życiu” ukrócił papież Pius XII, stwierdzając w 
swojej nieomylności i po konsultacjach z 1181 biskupami (tylko 
sześciu miało jakieś wątpliwości), że ,,Niepokalana dziewica do-
pełniwszy biegu życia ziemskiego z ciałem i duszą wzięta została 
do chwały niebieskiej.” Ten dogmat został ogłoszony 1 listopada 
1950 roku.

15 sierpnia, jak co roku, swój świąteczny odpust obchodzi 
parafia w Kobylepolu, gdzie w 1972 r. zaczęto budować ko-
ściół. I właśnie w święto Wniebowzięcia NMP abp Antoni Ba-
raniak wmurował i poświęcił kamień węgielny. 

Podobnie jak w latach poprzednich msza odpustowa z proce-
sją rozpocznie się w samo południe. Poprowadzi ją ks. kanonik 
Jan Bartkowiak, do niedawna proboszcz parafii na Głównej, te-
raz ksiądz-senior. I jak zawsze parafianie przybędą z pięknymi 
bukietami, stworzą być może tradycyjnie kopczyk z owoców, wa-
rzyw, kwiatów, które po poświęceniu będą mogli być zabrane do 
domów.

Święto Wniebowzięcia NMP obchodzone jest w każdej para-
fii. I w każdym kościele zostaną poświęcone świąteczne bukie-
ty (,,W sierpniu każdy kwiat woła: ,,zanieś mnie do kościoła”), 
w których zgodnie z tradycją winny znaleźć się kłosy czterech 
zbóż, zioła (macierzanka, mięta, ruta, piołun), kwiaty, z różą na 
poczesnym miejscu. Niegdyś wieniec, dziś bukiet zaniesiony do 
kościoła i poświęcony powinien przetrwać (zasuszony) do na-
stępnego święta, aby chronił domostwo przed złem wszelakim.

                                                                              Ewa Kłodzińska
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Pr o te s t y przeciwko projektom zabudowy Doliny 
na wycieczce

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”.

Kolacja w domku na jeziorze. 

Nasza wycieczkowa ekipa.

Pandemia w Tajlandii ustępuje. Już od ponad 50 dni nie ma 
tu żadnych lokalnych zakażeń. Notuje się przypadki korona-
wirusa, ale jedynie wśród Tajów, których rząd ściąga z zagra-
nicy. Nie są to przypadki niebezpieczne – każdy Taj wracający 
do kraju prosto z samolotu trafia na rządową kwarantannę. 
Osoby zakażone nie przenoszą więc wirusa na innych.

Rząd powoli znosi obostrzenia. Przywrócono możliwość 
podróżowania między prowincjami. Razem z moimi przyjaciół-
mi ze szkoły postanowiliśmy to wykorzystać i udać się na week-
endową wycieczkę do parku narodowego Khao Laem, tuż pod 
granicą z Birmą (czyli obecnie Mjanmą). Wynajęliśmy domek 
wybudowany na jeziorze i w dwa samochody ruszyliśmy w trasę. 
Po drodze zatrzymaliśmy się na chwilę, by zobaczyć most na rze-
ce Kwai, który opisywałem w zeszłym miesiącu. Okazało się bo-
wiem, że nie wszyscy nasi tajscy przyjaciele go widzieli! Dziwne? 
No cóż… Podobno w Zakopanem trudno znaleźć górala, który 
był na Giewoncie 

Podróż zajęła nam sporo czasu i na miejsce przybyliśmy póź-
nym wieczorem. Akurat kiedy dojechaliśmy rozpętała się tro-
pikalna ulewa. Przemoczeni i ubłoceni dotarliśmy w końcu do 
naszego domku. Warunki okazały się dość spartańskie, ale wcale 
nam to nie przeszkadzało. Zabraliśmy się do robienia kolacji. Ta-
jowie na każdą wycieczkę, czy piknik biorą ze sobą elektryczny 
grill i masę jedzenia. Wkrótce zjedliśmy więc pyszną kolację i do 
późnej nocy rozmawialiśmy przy piwie.

Kiedy obudziłem się rano stwierdziłem ze zdziwieniem, że 
jestem sam.Reszta wycieczkowiczów udała się do buddyjskiej 
świątyni, by złożyć dary mnichom – tego dnia przypadało bo-
wiem Asalha Bucha Day – jedno z najważniejszych świąt buddy-
zmu. Oczekując na przyjaciół przygotowałem im śniadanie. 

Posprzątaliśmy po sobie i zaczęliśmy szykować się do drogi 
powrotnej. Próbowałem namówić towarzystwo, byśmy zostali 
jeszcze jeden dzień, ale niestety kilkoro z nas miało inne zobo-
wiązania i nie mogło sobie na to pozwolić. Wymogłem jednak na 
nich obietnicę, że kiedyś przyjedziemy tu ponownie.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w dwóch miejscach. 
Pierwszym była opisana przeze mnie w zeszłym miesiącu Ko-
lej Śmierci – linia kolejowa budowana podczas Drugiej Woj-
ny Światowej rękami jeńców wojennych. Robi ona niesamowite 
wrażenie, zwłaszcza jeśli się uświadomi, że każdy podkład pod 
torami kosztował czyjeś życie…

Drugim miejscem, które odwiedziliśmy w drodze powrotnej 
był Muang Mallika – retrowioska ukazująca życie w Tajlandii (a 
właściwie wtedy – w Syjamie) przed stu laty. Można się tam prze-
brać w tradycyjny tajski strój, spróbować dawnego rzemiosła i 
potraw. Ciekawe miejsce.

W obu tych miejscach moją uwagę zwrócił pewien fakt – by-
łem tam jedynym farangiem, czyli białym! Turystów było tam 
całkiem sporo (zwłaszcza przy Kolei Śmierci), ale wszyscy byli 
Azjatami – głównie Tajami. Nie było tam żadnego białego oprócz 
mnie! A oba te miejsca są bardzo popularnymi atrakcjami tury-
stycznymi Tajlandii. Przed epidemią było tam więcej białych, niż 
Tajów! W takich miejscach widać najlepiej jak bardzo pandemia 
koronawirusa dotknęła tutejszy przemysł turystyczny… Aby ra-
tować sytuację rząd tajski rozdał obywatelom bony turystyczne o 
wartości 3 tysięcy bahtów (około 350 zł), by za tą kwotę pojechali 
sobie z rodziną w jakieś ciekawe miejsce. Sądząc po ilości Tajów 
we wspomnianych miejscach zdaje to egzamin.

Wycieczka była bardzo udana i obiecaliśmy sobie, że jeszcze w 
tym semestrze wybierzemy się w podobne, równie piękne miej-
sce.                                                                        Mateusz Biskup

Retro-city Muank Mallika 
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7 lat tułaczki

Wielki Mur to ciąg  fortyfikacji dłufgości ponad2 tys. km.

Reklama nowegownej, ale zarazem 
mnożą się pytania ewentualnych zainteresowanych.  

Z panią Zofią Maślak 
spędziłam wiele, wie-
le godzin, słuchając, 
notując jej wspomnie-
nia z niezwykłej tuła-
czej drogi przebytej w 
czasie 7 lat po deporta-
cji jej z  matka i rodzeń-
stwem przez sowietów 
zimą 1940 roku z ro-
dzinnej osady budow-
la, niedaleko, wówczas 
polskiego, Grodna. Te 
opowieści przerodziły 
się w wieloodcinkowy 
cykl ,,Dziewczynka na tu-
łaczym szlaku”, drukowa-
ny na łamach MY.

Jeszcze nie tak dawno, bo 22 lutego 2020 r. świętowaliśmy 
Pani Zofii 90. urodziny, na które do DPS przy Konarskiego 
przybyła wielka Jej rodzina – z Poznania, ale i odległych stron 
– wszyscy z szacunkiem i wielką miłością całowali dłoń Mat-
ki, Babci, Prababci. Jeszcze nie tak dawno...Pani Zofia Maślak 
zmarła 18 lipca 2020 roku.

Poniżej przypominamy (w wielkim skrócie) niezwykłe losy 
,,dziewczynki na tułaczym szlaku”...

Zaczął się on w mroźny dzień 10 lutego 1940 r. To wtedy, pod-
stępnie, sowieci deportowali panią Józefę Gromadzką i jej sze-
ścioro dzieci. Ich ojciec - Franciszek, piłsudczyk, zdołał uciec, 
aby uniknąć niechybnej śmierci. Bydlęcymi towarowymi wago-
nami wywieziono zrozpaczonych ludzi w nieznane. O głodzie i 
w mrozie. Po 3-tygodniowej pełnej zgrozy podróży-męce dotar-
li do stacji docelowej: Nikulińska Baza, w rejonie dobriańskim, 
okręgu mołotowskim (później Permski Kraj). Zamieszkali w ba-
raku, spali pokotem na pryczy. Matka została zatrudniona przy 
wyrębie lasu, wstawała o 4. rano, nasza bohaterka pilnowała dzie-
ci u traktorzysty. Nikomu nie pozwolono próżnować... Gnębieni 
głodem, chorobami, insektami - przetrwali

Po amnestii (12 sierpnia 1941 roku) dla zesłanych Polaków - 
prędka ewakuacja. Każdy na własną rękę, aby jak najdalej od tego 
piekielnego miejsca. Kolejnym przystankiem był Kujbyszew, w 
tym niespokojnym czasie zmiennych frontów – tymczasowa sto-
lica ZSRR. W polskiej placówce nastąpiła rejestracja wszystkich 
przemieszczających się z różnych miejsc deportowanych wcze-
śniej Polaków. Pani Zofia opowiadała ze swadą jak to zagubiła 
się w tym wielkim nowoczesnym mieście. Udało się jednak do-
trzeć do dworca. Rozpoczął się kolejny etap na tułaczym szlaku. 
Także z przygodami 10-letniej Zosi, którą zgubiła swoją rodzinę. 
Z wielką pomocą okolicznej ludności i oficerów lotnictwa, prze-
bywszy pustynię Kara Kum, na stacji Ak-Bułak spotkała wreszcie 
swoją rodzinę. Już wspólnie dojechali do Taszkientu, stolicy Uz-
beckiej SRR. Stamtąd – na kilka miesięcy do pracy w kołchozie 
Entały. Lepianka z klepiskiem, koce od PCK – takie było lokum 
na kolejnej ,,stacji” tułaczej drogi. Było już jednak lepiej: leki, 
odzież, żywność (nikt już nie głodował), szpitalik. Stan zdrowia 
zwłaszcza dzieci był zatrważający. Wygnani Polacy zorganizowa-
li ochronkę, naukę dla najmłodszych. Dorosłych skierowano do 
pracy: mamę i wówczas 17-letnią siostrę Henię na pola do zbioru 
bawełny, 19-letnią siostrę Marię przyuczono do prostych prac w 
laboratorium przyszpitalnym. Starsze dzieci też nie próżnowały, 
wykonując proste prace pomocnicze.

Kołchoz był tylko kolejnym przystankiem na tułaczym szla-
ku. Sytuacja polityczno-wojenna zmusiła polską społeczność 
do opuszczenia tego miejsca. Po drodze był m.in. Aszchabad, a 
celem dalszej wędrówki- port nad Morzem Kaspijskiem – Kra-
snowodzk. Tu ściągnęły dziesiątki tysięcy Polaków wcześniej 
deportowanych i zesłanych do różnych części ZSRR. To był nie-
przebrany tłum w łachmanach, ludzi chorych, głodnych, umę-
czonych wędrówką, również pieszą. Cudem – określała pani 
Zofia fakt, że udało się całej rodzinie dostać na handlowy statek 
Kaganowicz (przeznaczony głównie dla sierot).

Kolejnym przystankiem było perskie Pahlewi w (dziś) Iranie. 
A tu cała procedura odwszawiania, badań lekarskich itp.

Wydarzeniem był przyjazd generała Władysława Andersa z 
biskupem Józefem Feliksem Gawliną na inspekcję i sakrament 
bierzmowania. Wielka wojna na frontach, również persko-rosyj-
skim, kształtowała ten tułaczy szlak milionów ludzi.

Tułacze zostali przewiezieni w pobliże Teheranu. Później do 
odległego Ahwazu: 40-stopniowe upały, jadowite pająki i srogi 
przenikliwy wiatr hamsin. Kolejna podróż - do portu nad Zatoką 
Perską. I dalej. Statkiem Kościuszko. Do Indii... W strachu przed 
atakami niemieckich i japońskich łodzi podwodnych. Był maj 
1943 r. i rodzina Gromadzkich w komplecie: najmłodsi bracia 
6-letni Mieciu i 9-letni Wacek, siostry: 19-letnia Marysia, Henia 
– 17 lat, a Hela – 15. I ich 42-letnia mama. Pani Zofia skończy-
ła 13 lat.

Pierwsza ,,przystań” tułaczy to był Malir koło Karachi, gdzie 
utworzono namiotowe miasteczko ze szkółką, szpitalikiem, świe-
tlicą, kościołem.

W nastroju tymczasowości wszyscy czekali na wyjazd do Va-
livade koło Kolhapur na wyżynie Dekan, które na kilka lat stało 
się ,,zastępczą” ojczyzną dla przewiezionych tam ludzi... A stało 
się tak dzięki zabiegom wielu ludzi, m.in. (wcześniejszym) Pade-
rewskiego, władz angielskich, rządu w Delhi i rządu polskiego na 

uchodźstwie.
Osiedle Valivade zbudowano specjalnie dla polskich tułaczy, 

a za organizację odpowiadał kpt Władysław Jagiełłowicz. Póź-
niej rozrosło się ono do małego miasteczka dla 5-6 tys. osób, w 
tym tysiąca sierot. Było największym azylem dla Polaków w In-
diach. Składało się z długich parterowych bloków na kamiennej 
podmurówce, w szeregowej zabudowie, stojących przy alejach. 
W każdym ,,bloku” znajdowało się 10 mieszkań po dwa poko-
je każde oraz oddzielona murkiem kuchenka na węgiel drzewny. 
Wzdłuż ciągnęły się, z obu stron, werandy oplecione powojami. 
Początkowo na osiedlu zamieszkało 800 osób a organizacja dla 
przybyłych była doskonała. Podobnie jak warunki życia, pracy, 
nauki, opieki medycznej a i zapewnienia bezpieczeństwa miesz-
kańcom.

Nasz pokój jadalny w Valivade i przy stole cała nasza rodzina 
z wyjątkiem ojca.

Ś. P. Zofia Maślak 
z domu Gromadzka
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Ostrów Tumski, 
pRojekt wy-

Przez lata pobytu w Valivade obie społeczności: polska i hin-
duska wiele się od siebie nauczyły (od podstaw języka, poprzez 
kulinaria czy inne prace domowe). Tu mieszkańcy zdobywali 
wykształcenie – i to podstawowe czy średnie, ale i zawodowe. W 
Valivade było 5 podstawówek, 2 gimnazja, liceum ogólnokształ-
cące i ekonomiczne. Był szpital z porodówką i gabinetem stoma-
tologicznym. W Valivade były poczta, kościół, kino. Zawiązało 
się polskie harcerstwo. Działały straż bezpieczeństwa i straż po-
żarna, funkcjonowały rozmaite spółdzielnie pracy a i grupy te-

Harcerskie 
 śniadanie obozowe w Chandoli z druhem Rysiem - 

   

                   Przyjaciólka Krysia i ja  jako harcerki w Valivade

           Szkoła w nr II im Adama Mickiewicza w Valivade

świata” – tym razem do domu...” (z opowieści pani Zofii) . Była 
połowa grudnia 1946 r. Zaokrętowani na potężnym stat-
ku Strathnaver tułacze pokonują trasę do Mombasy, gdzie 
wsiadają Polacy-tułacze z Afryki. Powrotny szlak (nadal 
tułaczy) wiedzie przez Cieśninę Mesyńską do Włoch. Jest 
31 grudnia 1946 r., Neapol. ,,I chyba dopiero tutaj uświada-
miamy sobie co wyrządziła wojna: płaczemy w tym szoku 
na widok ruin”... Kolejny ,,przystanek” to Rzym i audiencja 
u papieża Piusa XII.

Florencja, Bolonia, Werona... Austria, Innsbruck. To było 
19 stycznia 1947 r., w Polsce odbywały się wówczas wybo-
ry. Dalej w drogę. Czechy. Prawie w siódmą rocznicę wy-
gnania z Polski - rodzina Gromadzkich przekracza polską 
granicę. Tyle, że w drodze powrotnej, do DOMU. ,,Nasza 
tułacza historia zatacza dziwne koło... W Czechowicach-
Dziedzicach wita nas i wracających żołnierzy orkiestra 
dęta... ” - co odnotował biuletyn ,,Repatriant” z 30 stycz-
nia 1947 r.

Kolejny przystanek był w Katowicach, później podróż 
(już bez żadnej opieki) przez zniszczoną, zrujnowaną Pol-
skę – do Nawiad, 12 km od Mragowa gdzie Franciszek 
Maślak, zdemobilizowany żołnierz, podchorąży Wojska 
Polskiego dostał dom, wielką poniemiecką willę.

Warszawa – przerażające widoki. I – dalej, znowu z przy-
godami – do Olsztyna, dalej do Mrągowa. I wreszcie, po 
siedmiu latach tułactwa – Nawiady.

(Pełną wersję opowieści śp. Zofii Maślak można przeczy-
tać w archiwum na www.czasopismomy.pl)

Życie śp. Zofii Maślak i dalej obfitowało w... wędrów-
ki. Tyle, że po Polsce, wraz z kolejnymi miejscami pracy 
męża – Tadeusza.                                    Ewa Kłodzińska

atralne, śpiewacze, taneczne.
Docierały tu, droga radiową, wiadomości z Polski, z frontów II 

wojny światowej. Koniec tej okrutnej wojny nie oznaczał jednak 
końca tułaczego szlaku, zaczętego deportacją przez sowietów w 
lutym 1940 r. Dalszy los był wielką niewiadomą, bo nie było też 
jasne co dzieje się w odległej Ojczyźnie. ,,-Naradzaliśmy się bez 
ustanku” - opowiadała mi pani Zofia - a w swoim liście nasz tato, 
który wrócił szczęśliwie z bojowego szlaku Wojska Polskiego do 
swojego domu rodzinnego w Golance (niedaleko Ostrołęki) pro-
sił, abyśmy wracali do polskiego domu. To był sierpień 1946 r. 
Tylko 500 osób z 5 tysięcy zdecydowało się na powrót do ojczy-
zny.

,,Ostatecznie, przepełnieni strachem czy i jak dotrzemy do 
Polski, opuściliśmy Valivade, jako pierwsza 37-osobowa grupa, 
12 grudnia 1946 roku. Mimo wszystko wyjeżdżaliśmy z pew-
nym smutkiem – zostawialiśmy przecież nasz tymczasowy dom! 
Nie wiedzieliśmy co nas czeka w Polsce, bo tak różnie mówiono! 
Rozpoczął się kolejny etap naszej wędrówki, znowu przez ,,pół 
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Nowe trawiaste boiska piłkarskie „Polonii przy ul. Harcerskiej 
są wyposażone w nowoczesne nawodnienie, ale tych instalacji 
w  porę nie uruchomiono, a miejscy urzędnicy dotąd nie 
wybrali gospodarza sport owego obiektu. Czy trawa ożyje?

odwieczne żRódełko nadal żyje

tRudny czas wakacyjny 
Kiedy rozpoczął się czas wakacyj-

no – urlopowy pomyślałem o swoich 
wakacjach. Najpierw wspomniałem 
złośliwy tekst, że proboszcz zwłasz-
cza na wsi to ma wakacje cały rok. Po 
ośmiu latach proboszczowskiej po-
sługi muszę stanowczo stwierdzić, że 
to nie tylko złośliwe, ale również zde-
cydowanie nieprawdziwe.

Dla proboszcza bowiem czas ewen-
tualnego urlopu wiąże się ze zorganizowaniem zastępstwa w po-
słudze parafialnej. Trudno sobie wyobrazić sytuację, że zamyka 
on na kilka tygodni parafię i na drzwiach kościoła umieszcza ko-
munikat: „Drodzy Parafianie! Ja wyjeżdżam na urlop. Wracam za 
trzy tygodnie. Radźcie sobie sami." 

leniem się czterdziestoosobowej grupy dzieci przed I Komunią 
na dziesięć mniejszych grup i skutkiem tego ostatnia tegoroczna 
I Komunia odbędzie się 23 sierpnia. 

Trzeba jednak szukać czegoś w zamian. Na przestrzeni tych 
ośmiu lat udało nam się z parafianami i przyjaciółmi para-
fii zorganizować dwie zagraniczne pielgrzymki – do Portugalii 
i do Włoch. Trzecią planowaną do Francji pokrzyżowała inwa-
zja imigrantów, . W to miejsce zrodził się pomysł poznawania 
ojczystych stron podczas pięciodniowych wycieczko – pielgrzy-
mek. Najmilsze były te wieczory, kiedy podsumowywaliśmy ca-
łodniową wędrówkę wymienianiem atrakcyjnych miejsc, które 
tego dnia pominęliśmy, bo najzwyczajniej nie dalibyśmy rady 
wszystkich ich zobaczyć. Tak jest nasza piękna Ojczyzna. . Ta 
mniej znana Polska jest tak samo intrygująca, a przy tym mniej 
zatłoczona. Dla mnie jako księdza ważne znaczenie mają każ-
de osobiste rekolekcje. To ładowanie duchowych akumulatorów. 
Cieszę się nimi, bo to okazja do przemyślenia życia kapłańskie-
go, do spojrzenia na własną parafię z dalszej perspektywy, ale też 
i do spotkania z innymi księżmi czy świeckimi uczestnikami ta-
kich rekolekcji.

Jak byście nie myśleli o wakacjach, warto je rozszerzyć poza 
działkę i grilla, choćby poznając mniej znane miejsca naszego 
kochanego Poznania oraz okolic. Życzę wszystkim udanych wa-
kacyjno – urlopowych wypadów.

                                             Proboszcz ks. Zbigniew Szlachetka

Rekolekcyjna Msza św. na tarasie u przyjaciół. 

Udział w modlitwie Anioł Pański 
z papieżem Benedyktem XVI w Castel Gandolfo. 

Jest to w jakiejś mierze łatwiejsze w parafii obsługiwanej przez 
więcej niż jednego księdza, tak jak w naszej – na Głównej. Muszę 
przyznać, że jednak klasycznego kilkutygodniowego urlopu nie 
miałem ani jako wiejski proboszcz, ani też w zeszłym roku, kiedy 
czas ten upłynął mi na adaptowaniu się do nowego miejsca.

To jednak nie jest forma mojego użalania się nad sobą, ale ra-
czej stwierdzenia: „Już taki jestem." Kiedy przychodzi czas pil-
nych spraw, to trzeba poświęcić także coś tak oczywistego jak 
urlop. Przecież wielu moich parafian robi podobnie. W tym roku 
letni urlop pokrzyżowała pandemia, która poskutkowała podzie-

W lipcu rozpoczęto budowę chodnika  na ul. Harcerskiej. 
Koszt 90 tys. zł pokrywa Rada Osiedla Główna.

Zakończenie prac: do końca sierpnia br. 
Deszczowanie boiska KS Polonia ratowało murawę przed 

skutkami wielkich upałów. 
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Refleksje o osiedlu
Sobotnie zwiedzanie Głównej z przewodnikiem nie było re-

kreacyjnym spacerkiem, lecz z dość szybkim marszem z krót-
kimi przystankami, podczas których przewodnik Jakub Głaz 
przekazywał uczestnikom kolejne porcje informacji o historii 
i obecnym życiu fragmentu Poznania nad Główienką. Opo-
wieść, urozmaicana celnymi komentarzami i refleksjami, 
stworzyła barwny, krytyczny wykład z dziedziny urbanistyki, 
architektury, planowania przestrzennego, socjologii, rządze-
nia miastem i polityki społecznej. 

Jakieś pół setki osób zebrało się o godzinie 18 przy sklepie 
„Społem” na Rynku Wschodnim, aby ponad dwie godziny po-
znawać interesujące miejsca niegdysiejszej wsi, przyłączonej w 
1925 roku do Poznania. Na początku przewodnik pokazał budy-
nek po byłej straży pożarnej przy ul. Średniej uratowany i wzor-
cowo zrewitalizowany przez właścicieli rodzinnej firmy GAL. 
Wielką zasługą tej firmy-pokreślił przewodnik- jest też uratowa-
nie dla przyszłych pokoleń stojącego obok najstarszego na Głów-
nej szachulcowego domu, - cennego reliktu dawnej zabudowy 
wiejskiej. 

Pokazując dobrze zachowaną kamienicę rodziny Petrasów na-
przeciwko sklepu „Społem”po drugiej strony ulicy Głównej J. 
Głaz dodał, że na zapleczu tego budynku zachował się bardzo 
interesujący obiekt, zawierający kiedyś salę teatralną, Tu ze stro-
ny kogoś padła informacja, że ten zabytkowy budynek ma zostać 
wkrótce wyburzony. -Byłaby to wielka, niepowetowana strata dla 
tego osiedla i Poznania-stwierdził nasz przewodnik. 

W kierunku dworca Poznań Wschód podążaliśmy wąską ko-
ślawą ścieżką przy stadionie TS Polonia. - To jest jedyna, „repre-
zentacyjna” droga dojścia mieszkańców Głównej do tutejszego 
dworca kolejowego skomentował żartobliwie J. Głaz. Dworzec 
nazwał miejscem martwym, zaniedbanym i niewykorzystanym. 
Pociągi w zasadzie tu się nie zatrzymują, a idea stworzenia w tym 
rejonie węzła przesiadkowego poszła w zapomnienie. Podobnie 

Przewodnik Jakub Głaz (w środku) mówił o chaosie 
budownictwa deweloperskiego na Głównej. 

Przewodnik pokazał budynek po straży pożarnej przy ul. 
Średniej uratowany i wzorcowo zrewitalizowany przez 

właściccieli rodzinnej firmy GAL. 

mrzonką stały się głoszone przez władze miasta plany poprowa-
dzenia tędy tramwaju od Zawad. 

-Projektanci tego budownictwa przynajmniej starali się się ja-
koś nawiązać do zabudowy Głównej - padła skromna  pochwała 
deweloperskiego osiedle mieszkaniowego  „Kwadrans” przy ul. 
Wiejskiej. Kompleks komunalnych bloków mieszkalnych przy 
ul. Nadolnik przewodnik nazwał lepiej służącymi lokatorom, niż 
zbudowane w ostatnich latach w innych częściach miasta. Jednak 
mały i ubogo wyposażony plac zabaw dla dzieci został nazwany 
zdecydowanie negatywnym przykładem  tego rodzaju zagospo-
darowania terenu budownictwa miejskiego w Poznaniu. 

Wielkim skandalem nazwano osiedle budowane na terenach 
po dawnym młynie na Nadolniku. Chodzi o to, że w założeniach 
miał tu powstać kompleks usługowy służący potrzebom miesz-
kaniowym młodzieży akademickiej miasta. Takie przeznaczenie 
tego terenu przewiduje miejscowy plan zagospodarownia prze-
strzennego. 

Teraz okazuje się, że budowane tu mieszkania mają charakter 
apartamentów. W Poznaniu niestety bardzo łatwo jest dewelope-
rom odchodzić od pierwotnych planów co do charakteru, funk-
cji i kształtu inwestycji, na którą uzyskali wymagane przepisami 
pozwolenia.

Zatrzymaliśmy się całą grupą na chwilę wewnątrz nowego wiel-
kiego osiedla firmy Budimex „Na Smolnej”.Tu inwestor wykorzy-
stał każdy metr kwadratowy terenu w celu osiągnięcia najwyższej 
korzyści finansowej, wygodę mieszkańców traktując oględnie 
mówiąc drugorzędnie. Mieszkania jednak znalazły nabywców, 
którzy żyją jak dotąd jakb raczej poza normalnym nurtem życia 
„starego” osiedla Główna. Pesymistyczne prognozy głoszą, że za 
jakiś czas dla zadomowionych od pokoleń mieszkańców Główna 
może stać się miejscem zdecydowanie nieprzyjaznym i zbyt dro-
gim.                                                                       Marcin Dymczyk

My236.indd   11 2020-08-12   15:14:58



12

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Żałośnie wyglądał  popadający w ruinę budynek byłej straży 
pożarnej przed nabyciem go od miasta przez firmę GAL 

i przekształceniu w pięknie zmodernizowany obiekt, będący 
obecnie ozdobą centralnego fragmentu Głównej

czasopismo mieszkańców „my” od 20 lat uczestniczy 
w codziennym życiu osiedlowych społeczności

Główna jaką pamiętam (4)

pRzy Rynku wschodnim
Stronę Rynku Wschodniego będącą przedłużeniem ulicy Śred-

niej, wypełniają zabudowania Straży Pożarnej, wzniesione w 
1925 roku. Teraz są to budynki pokryte obłażącym tynkiem, ja 
pamiętam je jako wyłącznie ceglane. Mówiono mi, że była wiel-
ka uroczystość na rynku z okazji otwarcia nowej Straży. Wieżę 
dobudowano po wojnie, później otynkowano budynki. Dziś, po 
likwidacji straży, stoją nieużytkowane. (Autorka pisze to około 
2000 roku- dopisek red.) 

Po drugiej stronie Głównej, naprzeciw Rynku, stoi duży dom 
Petrasów, w którym niegdyś była restauracja i z tyłu, w osobnym 
budynku z szachulcowym ryzalitem znajdowała się sala służąca 
do zabaw, przedstawień i zebrań. Odbywały się w niej prawdziwe 
przedstawienia teatralne i koncerty. Zabudowa ta miała charak-
ter miejski. Odbiegał od niego wygląd ostatniej pierzei wypełnio-
nej parterową zabudową o wiejskim charakterze. Dookoła Rynku 
rosły drzewa, a przed strażą pożarną posadzono żywopłot.

Wprawdzie w opłakanym stanie, ale zachowały się ostrołukowe 
gotyckie okna na południowej ścianie zabytkowego budynku 
byłej sali  za kamienicą Petrasów. Widoczne są ślady po 

przebudowie, polegającej na zmniejszeniu wysokości okien.

Obecny wygląd kamienicy Petrasów przy ul. Główna 38.

Fragment wnętrza sali widowiskowej ze sceną  i antresolą. 
Zdjęcie wykonane w 1963 r. 

Zachodnia, częściowo szachulcowa ściana sali widowiskowej.
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uwaga! gRoźna gRa!

biuletyn policyjny
 Ul. Nowogrodzka. N/n sprawca poprzez przełamanie za-

bezpieczeń login oraz hasło dokonał włamania na konto zgła-
szającej a następnie dokonał bez jej wiedzy transakcji wpłacenia 
oraz wypłacenia pieniędzy. W wyniku zdarzenia zgłaszająca nie 
poniosła strat finansowych. 

 Ul. Leszka. N/n sprawcy poprzez rozcięcie kłódki doko-
nali włamania do wiaty sklepu Stokrotka, a następnie dokona-
li kradzieży 240 puszek piwa powodując łączne straty 736,80 na 
szkodę w/w sklepu. Teren objęty monitoringiem. Brak śladów 
nadających się do identyfikacji. 

Ul. Małachowskiego. Mężczyzna lat 46, notowany, zatrzy-
many  jako osoba podejrzewana o naruszenie nietykalności oraz 
uszkodzenie mienia poprzez wyłamanie drzwi na szkodę konku-
biny. W wyniku zdarzenia pokrzywdzona doznała rozcięcia war-
gi. 

 Ul. Starołęcka. Po siłowym wtargnięciu do mieszkania na-
leżącego do zgłaszającej, uszkadzając drzwi zmusił przebywającą 
tam konkubinę do opuszczenia mieszkania oraz do wejścia do 
pojazdu VW T4, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. W 
wyniku prowadzonych działań sprawcę zatrzymano, zgłaszająca 
bez obrażeń. 

 Ul. Gdyńska. Poprzez wycięcie fragmentu siatki dokona-
no uszkodzenia ogrodzenia terenu warsztatu samochodowego. 
W tym samym miejscu i czasie z samochodu marki Volvo do-
konano kradzieży pokrywy osłony silnika oraz 2 przednich re-
flektorów. W tym samym miejscu i czasie z samochodu marki 
Mercedes dokonano kradzieży dwóch przednich reflektorów. 

 Ul. Starołęcka. N/n sprawca dokonał kradzieży dwóch kos 
spalinowych marki Stihl powodując straty ok 4000 zł na szkodę 
zgłaszającej. 

Ul. Maltańska. N/n sprawca wykorzystując nieuwagę zgła-
szającego w siłowni Saturn z szafki odzieżowej dokonał kradzie-
ży bluzy oraz portfela z dokumentami. 

Ul. Baranowska. N/n sprawca dokonał uszkodzenia mienia w 
postaci ogrodzenia tymczasowego oraz przenośnej toalety po-
wodując łączne straty 1600 zł na szkodę firmy Terlan Sp. zo o. 
Teren objęty monitoringiem. 

 Ul. Nieszawska. N/n sprawca z remontowanego budynku 
dokonał kradzieży łopat, rusztowań oraz przewodów elektrycz-
nych o wartości 800 zł na szkodę zgłaszającego. 

Ul. Tomickiego. N/n sprawca wykorzystując nieuwagę do-
mowników dokonał kradzieży dwóch portfeli z zawartością pie-
niędzy, dokumentów a następnie przy pomocy skradzionej karty 
dokonał zakupów w sklepie Żabka oraz Społem. 

 Ul Maltańska. Kradzież portfela z zawartością dokumentów 
oraz pieniędzy przez n/n sprawcę na szkodę zgłaszającej. 

 Ul. Ostrów Tumski. Mężczyzna lat 42 notowany, znieważył 
funkcjonariusza Straży Miejskiej w Poznaniu używając słów po-
wszechnie uznawanych za wulgarne, następnie poprzez uderze-
nie w twarz naruszył jego nietykalność. Sprawca zatrzymany na 
gorącym uczynku przez funkcjonariuszy OPP w Poznaniu. 

 Ul. Główna. N/n sprawca dokonał przełamania zabezpie-
czeń w postaci hasła dostępowego do konta na portalu facebook 
czym uzyskał dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej. 

Ul. Radziwoja. Funkcjonariuszesze WK KP Poznań Nowe 
Miasto ujawnili liczne krzewy konopi rosnące na terenie nie-
ogrodzonym i niezagospodarowanym. Na miejscu przeprowa-
dzono oględziny z udziałem technika kryminalistyki KMP w 
Poznaniu, w wyniku których zabezpieczono 466 sztuk krzaków 
konopi w celu wykonania dalszych badań. Nie ujawniono śladów 
mogących świadczyć o celowym działaniu człowieka polegają-
cym na pielęgnacji roślin.  

Ul. Darzyborska. N/n sprawca posługując się danymi zgła-
szającego dokonał założenia konta w Alior Bank, czym naraził 
zgłaszającego na straty.

Ul. Nadolnik. N/n sprawca wykorzystując nieuwagę pracow-
nika dokonał kradzieży kosy spalinowej Stihl o wartości 1000 zł 
na szkodę firmy FB Serwis. 

Ul. Starołęcka. N/n sprawca poprzez przecięcie plandeki do-
stał się do wnętrza przyczepy Krone a następnie dokonał kra-
dzieży ładunku w postaci ok 40 kartonów kawy Espresso. Na 
miejscu zabezpieczono wymaz. 

 Ul. Termalna. N/n sprawca spod Term Maltańskich dokonał 
kradzieży dwóch rowerów górskich straty ok 2800 zł. na szkodę 
osób zgłaszających. 

 Rondo Śródka. N/n sprawca z miejsca parkingowego doko-
nał kradzieży roweru górskiego marki Kellys.  Ul. Wołkowy-
ska. N/n sprawca dokonał kradzieży 300m kabla energetycznego 
pozostawionego na ogólnodostępnym terenie budowy. Brak mo-
nitoringu. Straty 3365 zł na szkodę firmy Elbud. 

Ul. Warszawska. N/n sprawca poprzez wycięcie dokonał 
kradzieży katalizatora wartości 600 zł z samochodu marki opel. 
Brak monitoringu. 

Przestrzegamy przed nową grą internetową o nazwie 
„Straszny Goofy”. Wabi dzieci i wysyła im niebezpieczne za-
dania z konta o nazwie Jonathan Galindo. Zdjęcie przypomina 
zniekształconą wersję słynnej postaci Disneya – Psa Goofy. Dzie-
ci otrzymują listę zadań - początkowo banalnych, ale po „po-
łknięciu przynęty”,  mogą prowadzić do samookaleczeń a  nawet 
samobójstwem młodocianeg ogracza.

Prosimy rodziców i opiekunów, by zwracali uwagę,  z kim 
dzieci nawiązują kontakt przez internet, by nie umawiały się na 
spotkania z osobami obcymi bez zgody, o swoich problemach 
rozmawiały z rodzicami, pedagogami,  a nie zwierzały się oso-
bom obcym przez internet, a tym bardziej by nie wysyłali obcym 
fotografii  lub filmów ze swoim wizerunkiem. Zespół Profilaktyki 
Społecznej KP Poznań Nowe Miasto. 

                              mł. asp. A .Śródecka mł. asp. B. Przekota  
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CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

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

www.kamieniarz.org.pl  

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

Antoninek - Zieliniec-Kobylepole 
Przekazuję kilka zdjęć z naszych lipcowych wydarzeń na osiedlu.
W dniu 04.07.2020 odbył się spektakl dla dzieci "Szałaputki".
Frekwencja i pogoda jak widać dopisała. Śmiechu było co nie 
miara. Myślę że trafiliśmy do widowni z tematyką. Spektakl 
wystawiali aktorzy teatru lalek z Poznania
      Przewodniczący Rady Osiedla AZK Mieczysław Wachowiak

Kolejnym wydarzeniem dla dziecięcej publiczności był koncert w 
dniu 11.07.2020. Tym razem gościliśmy popularnego "Wujka Ogór-
ka". Wspaniała zabawa, dużo śmiechu, wspólnego śpiewu i tańca.

Nasz nowy park przy Browarnej stał się areną dobrej dziecięcej za-
bawy. Służy wspaniale na takie wydarzenia. 

Przewodniczący Rady Osiedla AZK Mieczysław Wachowiak

 Park przy ul. Browarnej w Antoninku
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TRWA BUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 
                                     W KOBYLEPOLU

Sukces Rady Osiedla park w Antoninku  
służy wszystkim, a  plac zabaw tętni życiem.   
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