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wspólnie z pOzna-

Inwestycja w Kobylepolu

Zapomniany i od wielu lat zaniedbany, zarośnięty chasz-
czami teren w Kobylepolu - od ulicy Żelaznej do starej i po-
padającej w ruinę parowozowni w pobliżu osiedla Przemy-
sława -  zakupił deweloper Sagaris z Zielonej Góry. 

Właśnie  rozpoczął intensywne przygotowania do posta-
wienia tu pierwszego z docelowo czterech budynków wieloro-
dzinnych z garażami podziemnymi. Jest to pierwsza inwesty-
cja tego dewelopera w Poznaniu. Obiekty będą imponujących 
rozmiarów, w sumie mają mieć blisko 60 tysięcy metrów kwa-
dratowych powierzchni (6  hektarów) i 5 kondygnacji nad-
ziemnych.

Interesującą dla mieszkańców Kobylepola jest informacja, 
że zabytkowy, zdewastowany budynek byłej parowozowni 
deweloper zamierza zamienić pod nadzorem MKZ w obiekt  
handlowo-usługowy. Byłoby to nader szczęśliwe rozwiązanie 
dla historycznie związanej z osiedlem parowozowni, która od 
dziesięcioleci bezskutecznie czeka na taki ratunek. Można po-
wiedzieć, że cudem uchowała się do tego czasu bez pożaru, 
który byłby dla niej ostatecznym kresem istnienia. 

Pozostaje jednak pytanie, czy deweloper  spełni swoje za-
powiedzi dotyczące zabytkowego obiektu.  Takie wątpliwości 
są uzasadnione w kontekście losu, jakiego nadal doświadcza 
blisko położony budynek zabytkowego browaru Mycielskich 
w Kobylepolu. Tam deweloper też zapowiadał rewitalizację 
zabytku pod nadzorem MKZ. Duże osiedle deweloperskie 
przy starym browarze istnieje jako Warzelnia już od lat, a z 
cennym zabytkiem nic dobrego się nie dzieje i jego dalszy los 
budzi wiele obaw.                                            Marcin Dymczyk

Widziany od ul. Żelaznej i W. Dymka wstępnie  przygotowany
teren pod mieszkaniową inwstycję Sagarisa w Kobylepolu.

Tu powstanie pierwszy z czterech planowanych bloków. 

Zabytkowa parowozownia ma uzyskać nowe życie jako 
zrewitalizowany obiekt handlowo-usługowy.

Wizualizacja mieszkaniowej inwestycji deweloperskiej firmy Sagaris w Kobylepolu

ObOk parOwOzOwni
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kulturalny sierpień
Na osiedlu AZK 

Sierpień tego roku  szczególnie obfitował mnogością imprez 
kulturalnych na naszym osiedlu. Z uwagi na panującą pandemię, 
nie mieliśmy możliwości kontynuacji corocznych wydarzeń któ-
rych sponsorem była Rada Osiedla. Nie było wyjazdów dzieci w 
czasie ich letniego wypoczynku, zmuszeni byliśmy też zrezygno-
wać z organizacji corocznego Festynu oraz tak popularnych wy-
jazdów naszych emerytów i rencistów w różne ciekawe miejsca 
jak i wspólnych spotkań w okresie Bożego Narodzenia.

Nie schowaliśmy jednak głowy w piasek, lecz podjęliśmy sta-
rania, by Osiedle żyło, a każdy z mieszkańców miał coś dla siebie. 
Bardzo mocno postawiliśmy na dzieci. Poza lipcowymi spekta-
klami, nasze pociechy miały możliwość sześciokrotnego udzia-
łu w sierpniowych wydarzeniach dedykowanych specjalnie dla 
nich. Nie było weekendu, by coś się nie działo.

Wszystko zaczęło się 2 sierpnia od koncertu „Jazz w kobiecym 
stylu”, następnie 8 sierpnia teatr TeatRyle przedstawił spektakl 
„Szałaputki”, 9 sierpnia „Mój dom, moja planeta” Grupy Mo-
zaika. 16 sierpnia to koncert dla dzieci zespołu „Czereśnie”, a 22 
sierpnia Teatr Fuzja i       „ Żubr Pompik”.  Niedziela 23 sierpnia 
wypełniona została koncertami zespołu Good Staff oraz Martyny 
Pawłowskiej. Sobota 29 sierpnia to spektakl „Trzy Świnki” Teatru 
Lalkowego Vośka a niedziela 30 sierpnia zamykała cykl wyda-
rzeń koncertem dla dzieci „Piosenki ze śmietnika”.

Wszystko to co się działo, odbywało się w różnych miejscach 
naszego Osiedla, a pomoc w realizacji wydarzeń Pogotowia Spo-
łecznego, ZSP7, Estrady Poznańskiej i Agencji L’arte była nieoce-
niona. Wszystkim wymienionym bardzo serdecznie dziękuję. 

                                         Mieczysław Wachowiak 
                                           Przewodniczący Rady Osiedla AZK

Właściciel nieruchomości przy ul. Główna 38 wystąpił do 
miejskich służb z wnioskiem o pozwolenie na wyburzenie po-
nad 100-letniego budynku, który na działce właściciela od 
dziesięcioleci nie pełni żadnej użytkowej funkcji, a jest coraz 
większym zagrożeniem dla mieszkańców. I oczywiście zajmuje 
cenne miejsce, które mogłoby wykorzystane z korzyścią. Obiekt 
ten figuruje w rejestrze poznańskich zabytków, więc urzędnicy 
zgodnie z przepisami odmówili zgody na rozbiórkę budynku. 
Nietrudno sobie wyobrazić głębi, siły i różnorodności negatyw-
nych emocji, jakich doznał tak potraktowany ograniczony w 
swoich prawach wnioskodawca. Zapewne już zaskarżył, albo 
zaskarży urzędniczą decyzję i do skutku będzie domagał się re-
spektowania jego praw albo rekompensaty za ich ograniczenie 
przez władze miasta. 

Każdy na miejscu tego właściciela też pomyślałby jak najgo-
rzej o obowiązującym prawie, które  nakazuje właścicielowi za-
chować cenne materialne pamiątki naszej historii, nie pytając 
ile taka szlachetna troska kosztuje. Zabytkowy budynek, służący 
ongiś mieszkańcom Głównej jako sala zebrań, imprez okolicz-
nościowych i spektakli teatralnych powinien zostać uratowany 
jako wartość dla osiedla i miasta, ale na to trzeba pieniędzy. 
Każdy mieszkaniec, który z przykrością i żalem odebrałby wia-
domość o pozwoleniu na wyburzeniu zabytku, jednocześnie z 
pewnością rozumie sytuację właściciela pozbawianego swoich 
praw i obarczanego kosztem dalszego chronienia jemu nieprzy-
datnego całkiem obiektu. 

Urzędnicza  „troska” o wspólne dziedzictwo materialne 
kosztem obywatela, który musiałby za to dziedzictwo zapłacić 
jest tylko godna pożałowania hipokryzją. Znamy na Głównej 
przykłady, że prywatny właściciel własnym jedynie kosztem do-
browolnie, trwale uchronił dla przyszłych pokoleń zabytkowe 
obiekty, ale nie można wymagać takiej wyjątkowej postawy od 
wszystkich. W przypadku zabytku przy Głównej 38 oczekujemy 
stosownych działań ze strony władz miasta. Marcin Dymczyk
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Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

Jedna z sierpniowych imprez dla dorosłych organizowana 
przez Radę Osiedla i Estradę Poznańską.

Dziennik czasu zarazy
cOvid idzie dO szkOły

   Z uwagi na pandemię nie ma możliwości w tym roku 
zorganizowania wspólnych wyjazdów emerytów i rencistów z 
naszego osiedla. Z tego samego powodu, zmuszeni jesteśmy 
też zrezygnować z tradycyjnych spotkań w okresie Bożego 
Narodzenia   
   W związku z tym, proponujemy inną formę wspólnego 
spędzenia czasu przy zachowaniu wymaganych warunków 
sanitarnych zapraszając wszystkich, na dwa duże wrześniowe 
koncerty z muzyką lat 60-tych i 70-tych.
    Koncerty odbędą się w następujących terminach:
05.09.20.(sobota) godz.17.00  ANTONINEK  Polana za 
Browarną Przystanią - muzyka lat 60-tych.
12.09.20.(sobota) godz.17.00  KOBYLEPOLE  Polana 
Mycielskich – muzyka lat 70-tych.
Na uczestników czekają słodkie niespodzianki.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy !!!

  Ledwo jeden minister zdrowia zszedł 
z pokładu, a już jego następca zawołał: 
-Wszystkie ręce na pokład! No, i blady strach 
padł na lekarzy pierwszego kontaktu, którzy 
teraz, ponoć, mają decydować czy pacjent 
jest ,,podejrzany” czy też nie i wysłać go na 
test w kierunku COVID-19. Ponoć ma wy-
starczyć kontakt telefoniczny. 

    A ja się zastanawiam jak przez ,,komór-
kę” osłucha pacjenta, aby stwierdzić np. zapalenie płuc, oskrzeli. 
Czy zakasłanie w telefon wystarczy? A może to tylko tzw. kaszel 
palacza? Do tej pory u osób z podejrzeniem zakażeniem wirusem 
SARS-CoV-2 testy przeprowadzano na zlecenie sanepidu czy szpi-
tala. Jeśli ktoś, zaniepokojony stanem swojego zdrowia, test prze-
prowadził prywatnie to i tak sanepid w wynik nie wierzy.       

      Czas oczekiwania na wykonanie testu jest dość długi. Mówi 
się, że teraz, gdy do orzekających o wykonaniu testu dołączą le-
karze ,,rodzinni”, może potrwać nawet dwa tygodnie plus kolejne 
dwa tygodnie do uzyskania wyniku. Czy za ten miesiąc dostanie 
wypłatę? Tak, jeśli zlecenie wydał sanepid. Nie, jeśli wyda je lekarz 
POZ – może wystawiać zwolnienie tylko osobie chorej. A jak długo 
nie ma orzeczenia o zachorowaniu na covid, pacjent jest poten-

cjalnie zdrowy...
Generalnie przyszłość jawi się nieciekawie, wzbudza strach. 

Przede wszystkim dlatego, że mnożą się... eksperci. Czytam, że czo-
łowa epidemiolożka z Chin Shi Zhengli twierdzi, iż w organizmach 
nietoperzy (od nich się wszystko zaczęło) jest ponad 5 tys. szczepów 
koronazarazków, a te spowodują jeszcze więcej epidemii. Angielski 
mikrobiolog Francois Balloux uważa, że koronawirus ,,spowsze-
dnieje” naszym organizmom za kilka lat, ale jednak zostanie z 
nami na zawsze – tak jak np. grypa.

   Tekst piszę pod koniec sierpnia. Jaki będzie rozwój sytuacji? 
Prawdopodobnie źródłem zachorować na COVID-19 staną się 
szkoły, które przyjmą uczniów 1 września. Również szkoły staru-
teńkie, z wąskimi korytarzami, małymi izbami klasowymi, gdzie 
trudno o jakikolwiek dystans fizyczny. Bez maseczek! 

    Dyrektorzy, nauczyciele są przerażeni, bo wytyczne MEN 
są absurdalne a wszelkie ważne decyzje dotyczące ochrony przed 
COVID-19 spadają na barki szefów szkół... A ci boją się tym bar-
dziej, bo czytają doniesienia z innych krajów, w których rok szkol-
ny zaczął się znacznie wcześniej. Już po kilku dniach trzeba było 
niektóre przybytki edukacji... zamykać, kierować całe klasy na 
kwarantannę 

   Tymczasem bzdura goni bzdurę. Czytam w wytycznych 
dotyczących COVID-19 o zwolnieniu z obowiązku kwaran-
tanny cudzoziemców przybywających do Polski, jeśli są oni 
małżonkami lub dziećmi obywateli RP (co ma piernik do wia-
traka, zastanawiam się), czytam o podniesieniu limitu pu-
bliczności w obiektach sportowych... Czytam, nie dowierzam...                                                                                                                                     
                                                                              Ewa Kłodzińska

Dziennik 

PIOSENKI LAT 60. i 70.
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Osiedle warszawskie
lata trzydzieste i czterdzieste  xx  w. (5)

Rodziny Tepperów i Brygaczyków. 1942 r.

    Dumą Osiedla była bardzo nowoczesna szkoła podstawowa, 
wyposażona w wszelkiego rodzaju pracownie, niestety 
ze względów oszczędnościowych nie pobudowano sali 
gimnastycznej. Ćwiczenia fizyczne odbywały się w specjalnie 
przygotowanej klasie, z drabinkami na ścianach i liną zwisającą 
z sufitu.
    Ja do szkoły przed wojną nie zdążyłem się ”załapać”, pomimo 
że w lipcu 1939 roku, ukończyłem 7 lat i byłem już nawet „u 
ośpic”(tak mówiono na obowiązkowe szczepienia). Miałem także 
przygotowaną teczkę skórzaną w której była czarna, łupkowa 
tabliczka, oprawiona w drewnianą ramkę, do pisania rysikiem. 
Przyrząd szkolny dzisiaj nieznany.  Szkoły się trochę bałem i 
rozmowy rodziców o zbliżającej się wojnie bardzo mnie ucieszyły, 
licząc na to że szkoła się jakoś odwlecze. 
     I tu się nie pomyliłem, szkoła się odwlekła...o sześć lat. Strachu 
przed wojną nie miałem, bo wszędzie wisiały afisze z dziarską 
sylwetką Rydza Śmigłego, nad którego głową niebo było aż czarne 
od nie kończących się eskadr samolotów. Jednak radość szybko 
minęła gdy ojciec, ku mojej rozpaczy, odszedł na wojnę, z której 
na szczęście wrócił. J
    Jeszcze przed wybuchem wojny przeprowadziliśmy się do 
domu nr.127, do nieco większego mieszkania również przy 
ulicy Warszawskiej, którego właścicielem był pan Studziński.  
Zamieszkanie w tym domu było jednak dosyć niefortunne, 
ponieważ w 1940 roku Niemcy upatrzyli go sobie na posterunek 
policji. Po przymusowym wykwaterowaniu, wskazano nam 
mieszkanie przy ul. Kolskiej 12, u państwa Tepperów, z którymi 

Wojska Polskiego, Rum, który z wojny nie wrócił, zginął chyba 
w Katyniu. W tym domu zamieszkali później moi koledzy 
szkolni, Edward i Ryszard Czajka. Nieco dalej, również przy ul. 
Kolskiej, w parterowym domu małżeństwo Larków prowadziło 
sklep spożywczy. W piwnicy znajdował się magiel, obciążony 
kamieniami, który lubiłem obsługiwać kręcąc korbą. Syn państwa 
Larków, za przynależność do organizacji niepodległościowej 
został skazany przez Niemców na karę śmierci. 
  Na samym końcu ulicy, tuż przy lesie, mieszkał mój kolega, 
Stefan Rosiński. Potrafił on bez mrugnięcia okiem, przejść fosę 
o głębokości 7 metrów, po betonowej belce szerokości 10 cm. 
W późniejszych latach został wybitnym działaczem harcerskim i 
wychowawcą młodzieży. Kwaterunkiem na ul. Kolskiej 12 długo 
się nie nacieszyliśmy, ponieważ był zbyt luksusowy - jak dla 
Polaków.   Wyrzucono nas, bez mebli na ulice Inowrocławską, 
do p. Chałkiewiczów, gdzie nie było prądu, gazu, wody i 
kanalizacji. Jedynym przedmiotem w tym mieszkaniu było 
pianino, własność syna p. Chałkiewiczów. Pianino to było 
opieczętowane przez Niemców i miało być wywiezione. Sytuacja 
z tym instrumentem była i śmieszna i tragiczna. Od czasu do 
czasu przychodził do nas syn p. Chałkiewiczów i prosił moją 
mamę żeby mu pozwoliła pograć na...własnym pianinie. Obok 
w małym domku, mieszkała przedwojenna, poznańska Niemka 
, Frau Reinige, która po wejściu okupanta nagle, z dnia na dzień 
zapomniała języka polskiego. Nic się jej u swoich starych sąsiadów 
nie podobało - ciągle mruczała pod nosem: schweine polnische 
Wirtschaft... Wybuchła kiedyś wielka awantura z powodu... 
kota, który utopił się w studni, z której czerpali wodę okoliczni 
mieszkańcy, jak również pani Reinige. Niemka podejrzewała, 
że kota do studni wrzuciły dzieciaki polskich sąsiadów do 
których ja także należałem. O swoim przypuszczeniu oczywiście 
poinformowała  policje. Wezwano nas na posterunek, gdzie 
Polizmeister otworzył wiszącą na ścianie szafkę, w której wisiały 
w pedantycznym, niemieckim porządku od najmniejszego aż do 
pokaźnych rozmiarów pejcze. Policjant  zachęcał nas żeby każdy 
jakiś pejcz sobie wybrał, którym dostanie lanie jak nie powie 
prawdy. Ponieważ śledztwo - na szczęście, nie dało rezultatu, 
cała afera zakończyła się szczęśliwie -  czyszczeniem policyjnych 
rowerów w piwnicy. 
    Niemieckie rodziny, jakie się osiedliły na Osiedlu, przejawiały 
wyjątkowo wrogi stosunek do Polaków. Pewne poczucie 
satysfakcji mieliśmy obserwując za lasem, wolno jadące, długie 
pociągi sanitarne z rannymi Niemcami z frontu wschodniego. 
Środek dachu tych wagonów zdobił wielki czerwony krzyż na 
białym tle, a wzdłuż toru kolejowego walały się okrwawione 
opatrunki i bandaże.  
   W roku 1941, spotkała nas ogromna przykrość, moja 
osiemnastoletnia siostra została wywieziona na roboty do 
Niemiec, do miasta Lübeck. Po półrocznej pracy w fabryce 
amunicji DWM, siostra wraz koleżanką uciekła do Poznania 
i o dziwo, nikt jej nie poszukiwał. Ponieważ niektóre dzieci z 
okolicy informowały mnie że „twoja siora sie ukrywo”, rodzice 
postanowili, że siostra sama zgłosi się na „Arbeitsamt” (Urząd 
Pracy), przy dzisiejszej ul. Czarnieckiego. Po zgłoszeniu, dostała 
co prawda mocno „po buzi” i posiedziała do zmroku w piwnicy, 
ale i tak się cieszyła, bo zatrudniono ją na stałe w firmie Yauschew 
u.Co”. Pracowała przy montażu części do radiostacji, na Zagórzu 
(dawne zabudowania Płonki). 
     Na polach gdzie dzisiaj stoi fabryka łożysk tocznych, Bułgarzy, 
specjalnie sprowadzeni przez Niemców, urządzili wielkie 
ogrodnictwo. Specjalnością tych upraw, były ogromne kalafiory 
i pomidory. Czasem podkradaliśmy te specjały w nocy, z pola, 
jednak nigdy Bułgarzy nas nie zakapowali Niemcom. Zawsze 
jak nas złapali, kończyło się na odpracowaniu „szkód” jakie im 
wyrządziliśmy. (cdn)                                          Stefan Lamęcki

moi rodzice natychmiast się zaprzyjaźnili. 
     Była to rodzina polsko – niemiecka, jednak bardzo patriotyczna.
Pomimo wielokrotnych nacisków i gróźb okupanta nie zgodziła 
się na przyjęcie hańbiącego tytułu volksdeutscha. Co więcej, 
pan Tomasz  Tepper, demonstracyjnie, w swoim mieszkaniu, 
na widocznym miejscu powiesił portret Romana Dmowskiego. 
Niemcy rodzinę Tepperów bardzo chętnie przyjęliby pod swoje 
opiekuńcze skrzydła, tym bardziej że matka pani Tepperowej 
miała status „Reichsdeutsch” i mieszkała stale w Niemczech. 
Opór stawiany Niemcom okupili wyrzuceniem z własnego 
domu i ciągłymi szykanami. Pani Zofii Tepperowej (już niestety 
nieżyjącej), jestem bardzo wdzięczny za pomoc jakiej nam 
udzielała w czasie okupacji i kiedy nam się źle wiodło, po śmierci 
ojca. 
Właścicielem budynku po przeciwnej stronie ulicy był oficer 

Dziennik 
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długi rajd dla życia
W dobie wszech panującego lęku przed Covidem, wyjście 

poza pracę, dom to ostrożność często dla osobistego lenistwa 
zwana  przezornością, pozwala zapomnieć, że są wśród nas 
ludzie potrzebujący pomocy. Po co się narażać dla innych? 
Niestety takie myślenie posiada obecnie priorytet. jednak nie  
należy nigdy  zapominać  o niesieniu pomocy. Wielu z nas po-
czuwa się do niej i zbrodnią byłoby tego ludziom zakazać.

 Aby wypełnić misję, Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cy-
biny poparło inicjatywę zorganizowania  ,,Rajdu rowerowego do 
Ostródy,"  z którego pełne wpisowe zostało przekazane na cele 
kwesty publicznej,  zorganizowanej dla trzech chorych chłopców  
naszego osiedla. Norbert Dąbrowski, Bartek Judzin oraz Norbert 
Bober  zostali objęci kwestą zorganizowaną przez Stowarzyszenie 
Przystanek Folwarczna . Cała trójka zmaga się obecnie z prze-
wlekłymi chorobami  i potrzeba środków na leczenie, których 
rodziny nie są wstanie zebrać samodzielnie. 

Tu należy nadmienić, iż wypełniając cele statutowe w/w sto-
warzyszenie posiada już własną bazę techniczną do organizacji 
takich przedsięwzięć. Na osiedlu pojawiły się plakaty zachęcające 
do wzięcia udziału. 

Duży ukłon należy się też Partnerom i tu dziękuję za wspar-
cie i zrozumienie: sklepowi ,,Natka", Salonowi Wakacji - Biu-
ro Podróży, Wypożyczalni samochodów Autotak, Restaura-
cjom; Graczyk oraz Browarna Przystań, Kurczakowi z Rożna , 
Salonowi Optycznemu Plus Minus -Karina Kozanecka , I.C.E 
MED, Ośrodkowi Szkolenia Żegrze  oraz Zakładowi Krawiec-
kiemu Sobańska, Agrokredyt  oraz za wsparcie medialne. 

Zaopatrzeni w dobry humor wyruszyliśmy w południe  16 
lipca spod kościoła p.w. Świętego Ducha w Antoninku. Po oko-

Start uczestników rajdu sprzed kościoła w Antoninku 

ło pięciu godzinach dotarliśmy do Bożejowiczek pod Żninem. 
Pokonaliśmy pierwszy etap o długości 93 kilometrów. Po kolacji 
ognisko i do spania. 

Rankiem wyruszyliśmy do drugiego etapu (najdłuższego, 15- 
kilometrowego) do Grudziądza. Nie zabawiliśmy tam za długo i 
już w sobotę po 17 dotarliśmy do Ostródy. Pytano nas po drodze 
wielokrotnie czy nam się chce ,,pedałować " w taki upał tyle kilo-
metrów ...odpowiedź była zawsze ta sama: Tak ! 

Odwiedziliśmy też Pola Grunwaldzkie i nastał czas powrotu. 
W sumie przejechaliśmy 830 kilometrów w tydzień. Peł-

na relacja z tej wyprawy znajduje się na facebooku  Miłośni-
cy Doliny Cybiny oraz stronie Milośnicy-Cybiny.pl (działal-

ność charytatywna). W sierpniu odbył się drugi rajd, o nim 
w kolejnym artykule. Gwoli informacji: Jeśli zechcecie wes-
przeć kwestę, można dokonać wpłat na konto:mBank Poznań 
22114020040000380278187815 z dopiskiem ,,Wybieram Życie". 
Można też wrzucić grosik do skarbonki w którymś z punktów 
naszego osiedla i wybranych placówek Piekarnio-Cukierni Licz-
bańscy. Z rowerowym pozdrowieniem.      Krzysztof Bartosiak 
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Moja klasa w czasach pandemii.

tajlandia wygrywa
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”.

Koronawirus zbiera obfite żniwo na całym świecie. Na całym? 
Nie! Jest jeden kraj, w którym już od trzech miesięcy nie zano-
towano lokalnego przypadku zakażenia. Tym krajem jest Tajlan-
dia.

Wirus trafił do Krainy Uśmiechu jeszcze w styczniu tego roku. 
Tajlandia była pierwszym krajem po Chinach, w którym odno-
towano zakażenie wirusem. Początkowo władze bagatelizowały 
sprawę, ale w miarę jak liczba zachorowań zaczęła rosnąć podję-
ły drastyczne działania. W marcu wprowadzono dwumiesięczny 
lockdown – zamknięto galerie handlowe, puby, restauracje, sale 
koncertowe i stadiony. Zakazano podróży między prowincjami, 
by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. W pewnym momencie 
wprowadzono też prohibicję, by zdyscyplinować młodych Tajów, 
który wskutek zamknięcia pubów zaczęli urządzać domówki.

Te radykalne środki przyniosły realne efekty. Liczba zachoro-
wań zaczęła sukcesywnie spadać, a władze powoli znosiły lock-
down. Aż wreszcie liczba zakażeń lokalnych zatrzymała się na 
zerze. Jedyne przypadki koronawirusa, jakie obecnie notuje się w 
Tajlandii pochodzą od Tajów wracających do ojczyzny ze wszyst-
kich stron świata (rząd uruchomił specjalny program umożli-
wiający każdemu Tajowi powrót do kraju). Nie są to przypadki 
niebezpieczne, ponieważ wszyscy wracający z zagranicy prosto 
z samolotu jadą na rządową kwarantannę, więc nie ma raczej 
szans, by mogli kogokolwiek zarazić. Podczas pobytu na kwaran-
tannie przeprowadzane są testy na koronawirusa i ci, którzy się 
nim zarazili, są leczeni w szpitalach.

Czy zatem swój sukces Tajlandia zawdzięcza tylko radykalnym 
decyzjom rządu! Nie, nie tylko. Mądre decyzje władz to tylko 
część sukcesu. Zwycięstwo nad koronawirusem Tajowie przede 
wszystkim zawdzięczają sami sobie. Swojej odpowiedzialności i 
rozwadze.

Podczas gdy w Europie i Ameryce powszechnie słyszy się 
bzdury typu „Ta pandemia to ściema!”, „Nie ma żadnego wirusa!”, 
„To wszystko to spisek Billa Gatesa i kosmitów!” i tym podobne 
brednie. W Tajlandii nie ma nikogo, kto opowiadałby podobnie 
nieodpowiedzialne rzeczy. Jest pandemia i musimy sobie z nią 

poradzić jako naród!
Nikomu do głowy nie przychodzi, by protestować przeciwko 

noszeniu maseczek! Zresztą – Tajowie nosili maseczki na twa-
rzach od zawsze. Wirus, czy nie wirus. Część z nich nosiła je 
dlatego, że wierzyli, że chronią one przed smogiem (to akurat 
nieprawda), a część nosiła maseczki, ponieważ byli chorzy i nie 
chcieli zarażać innych (co jest bardzo odpowiedzialne i godne 
pochwały). Teraz po prostu zamiast 60% Tajów maseczki nosi 
100%. Tajowie bowiem myślą bardzo kolektywnie – „Ja noszę 
maseczkę, by chronić Ciebie, a Ty nosisz maseczkę, by chronić 
mnie. I obydwaj jesteśmy bezpieczni.” Proste, prawda? Doprawdy 
nie rozumiem dlaczego Amerykanie i Europejczycy tak protestu-
ją przeciwko maseczkom. Nie jest to żadne wielkie poświęcenie! 
Według specjalistów wystarczą trzy proste rzeczy, by ograniczyć 
rozprzestrzenianie się wirusa nawet o 90% - maseczki na twa-
rzach, płyn dezynfekujący na rękach i dystans społeczny. Tajowie 
rygorystycznie przestrzegają wszystkich trzech i stąd ich sukces. 

Do zwalczenia pandemii przyczyniła się także tajska kultura. 
Tajowie nie podają sobie rąk na powitanie, nie ściskają i nie cału-
ją. Witają się bezdotykowo, składając ukłon „wai” – ręce złożone 
jak do modlitwy i lekki ukłon.

Mimo faktu, że koronawirusa już praktycznie w Tajlandii nie 
ma Tajowie ani myślą rezygnować z reżimu sanitarnego! Widzą 
doskonale co się stało w Nowej Zelandii, gdzie po ponad stu 
dniach bez wirusa doszło do nowych zakażeń właśnie poprzez 
poluzowanie rygoru.

Plastikowew separatory w szkolnej stołówce.
Moja szkoła działa od początku lipca. Dzieci noszą nie tylko 

maseczki, ale i przyłbice. W klasie i poza klasą. Mogą je zdjąć 
tylko podczas lunchu. Każdemu wchodzącemu na teren szkoły 
(niezależnie, czy to uczeń, rodzic, czy nauczyciel) mierzona jest 
temperatura. O płynie dezynfekującym nawet nie wspominam, 
ponieważ dozowniki są na każdym kroku. Na stołówce uczniów 
oddzielają od siebie specjalne separatory. W salach lekcyjnych 
zainstalowano lampy wirusobójcze, a cała szkoła przechodzi co 
piątek całkowitą dezynfekcję. W klasie uczniowie siedzą oczywi-
ście w pojedynczych ławkach. Sporo problemów nastręcza nam 
nauczycielom pilnowanie uczniów, by przestrzegali dystansu 
społecznego. Wiadomo – to dzieci. Chcą biegać, bawić się i wy-
głupiać. Niestety, w tej sytuacji nie możemy im na to pozwolić. 
Po szkołach krążą bowiem rządowe komisje sanitarne. Wystar-
czy najmniejsze niedopatrzenie w zaordynowanym reżimie sa-
nitarnym, a placówka natychmiast zostaje zamknięta na cztery 
spusty.

Jak widać moi Drodzy Czytelnicy – sukcesy w walce z pan-
demią nie biorą się z niczego. Potrzeba tylko trochę dyscypliny i 
odpowiedzialności.                                              Mateusz Biskup
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Zakład przy Mogileńskiej 42

Trwa budowa nowego skrzydła Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42.

A mury pną się do góry – tak można określić prace budow-
lane, związane z powstającym nowym skrzydłem Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. 
Mogileńskiej 42. jest to bardzo ważna inwestycja, mająca słu-
żyć opiece zdrowotnej seniorów w Poznaniu. Oby po ukończe-
niu stała się chlubą naszego miasta i wzorem dla innych...

duża rOzbudOwa

Decyzję o rozbudowie ZOLiRM podjęto w lipcu ub. roku. Ge-
neralnym wykonawcą jest konsorcjum spółek Wegner oraz He-
alhtcare Building Solutions. Koszt rozbudowy oraz wyposażenie 
w specjalistyczny sprzęt to nieco ponad 42 mln zł. W rezultacie 
ZOLiRM będzie dostępny dla większej rzeszy potrzebujących 
specjalistycznej pomocy osób. Dotyczy to np. Oddziału Rehabi-
litacyjnego (obecnie na 100 łóżek). Z rehabilitacji dziennej  (fot 
z prawej )skorzystać będzie mogło 180 osób (obecnie: 45).

Jak zapewnia nas p. dyrektor placówki Irena Majer, prowadzo-
ne prace budowlane nie utrudniają wykonywania bieżących za-
dań placówki. -Co najwyżej nasi pacjenci mają... urozmaicenie, 
przyglądając się budowie nowego skrzydła. Rozbudowa potrwa 
dwa lata.

Południowa ściana istniejącej placówki, pięknie położonej 
w lesie i dostatecznie odleglej od głośnej dwupasmowej trasy 

warszawskiej.

Z historii. Placówka przy Mogileńskiej ma bogatą, bo 51-
letnią przeszłość. I choć zmieniała się jej nazwa to zawsze słu-
żyła ludziom ciężko chorym, potrzebującym specjalistycznego 
wsparcia. Tu należy wspomnieć, że dzisiejszy ZOLiRM od 1997 r. 
współdziała z ,,filią” w Owińskach. Po reformie terytorialnej kra-
ju od dnia 1 stycznia 1999 funkcję organu sprawującego pieczę 
nad Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym przejęło Miasto Poznań. 
Od 2004 r. w strukturze Zakładu wyodrębniono oddział rehabili-
tacji medycznej ze 100 łóżkami. W 2005 roku rozpoczął działal-
ność Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, który dziennie przyjmuje 
ok. 100 pacjentów. Na Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym jest 45 
łóżek. Na Oddziale Dziennym Psychiatryczno-Geriatrycznym 
jest 20 miejsc. Pacjenci przebywający w Ośrodku w trybie stacjo-
narnym mają do dyspozycji sale 1, 2 i 3-osobowe.

Od wielu lat misją tej placówki jest usprawnianie, leczenie i 
opieka na możliwie najwyższym poziomie, a to dzięki wysoko 
kwalifikowanej kadrze i nowoczesnemu sprzętowi.

                           Ewa Kłodzińska Foto: archiwum ZOLiRM

Na ul. Warszawskiej od Mogileńskiej do Krańcowej trwały 
prace, o których cel pytali mieszkańcy.Układano nowe, solidne 
krawęzniki, a przy nich pas płytek szerokości 50 cm.Chodziło o 

zapewnienie dobrego spływu wody do knalizacji deszczowej

Cel i sens modernizacji jezdni ul. Warszawskiej dobrze 
wyjaśnia to zdjęcie, wykonane bliżej ul. Krańcowej, 

gdzie takie rozwiązanie wyknano już wcześniej 
i  dobrze się sprawdza.
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wypędzeni przez niemców (1)
Poniższe wspomnienia są połączeniem obrazów, jakie za-

pamiętałem, z dzienniczkiem prowadzonym w pewnych okre-
sach przez mojego Ojca Otona Walendowskiego (1888-1972), 
a także ze wspomnieniami Lecha Walendowskiego, starszego 
o 10 lat przybranego brata. Słowa z dzienniczka i wspomnie-
nia Leszka wyróżnione są kursywą. 

Gdy Niemcy z Sowietami rozpętali II wojnę światową miałem 
prawie 4 lata, moi starsi bracia: rodzony Jerzy (1924-2000) i przy-
brany Lech (1924 -) byli nastolatkami, a moja siostra Aleksandra 
(1937 -) miała niespełna 3 lata. Pod opieką i nadzorem moich 
rodziców była także młodsza o 3 lata od swojego brata Leszka 
– jego siostra Irena (1927 -). Były to dzieci osierocone po przed-
wczesnej śmierci młodszego brata Otona – Maksymiliana, stola-
rza (1896 – 1927) i Ludwiki z domu Biegańskiej (1896 – 1938). 
Powołany do armii pruskiej Maksymilian przeżył pierwszą woj-
nę światową, nawet został odznaczony Eisernes Kreuz (Krzyż 
Żelazny. Gdy po wojnie znalazł się w Berlinie rzucił odznakę na 
podłogę i powiedział: „jadę do Polski”. ków Niemców-ewangelików, swoją służbę zastępczą w wojsku 

pruskim w czasie I wojny światowej, nie pomogło powoływanie 
się na kilku Niemców, których znał. Na zasadnicze pytanie czy 
Ojciec podpisze volkslistę odpowiedź była „nie!”. Wniosek był 
jeden: w każdej chwili groziło wysiedlenie. W swoich notatkach 
zanotował: Tosia (Antonina Matela, kuzynka Ojca) wywieziona 
11.12.39, 9-ta wieczór, Zbyszka (Miałkowska, dalsza kuzynka ze 
strony Mamy) wywieziona 15.12.39, 9-ta wieczór. 

W nastroju przygnębienia i oczekiwania Ojciec przygotował 
to co mógł na nieznaną drogę. Nasza mama Maria (1898 – 1993) 
zaszyła w gorsecie kilka złotych dwudziestomarkówek. Cenne 
rzeczy w tym dokumenty, książki, zbiory znaczków mojego brata  
zamurował pod schodami do piwnicy. W murowaniu pomagali 
mój rodzony brat Jurek i mieszkający z nami Leszek. 

Na meblach i na pianinie Ojciec wygrawerował diamentem 
od cięcia szkła rzymską siódemkę (VII – nie kradnij!) adresowa-
ne do tych, którzy się wprowadzą na nasze miejsce. Pod osłoną 
nocy zakopał w ogródku złote monety, które umieścił w rurkach 
drenarskich. Sądząc, że wojna potrwa niedługo, zakopał również 
w zalakowanych dużych słojach żywność (miód, kaszę, ryż itp.), 
sztućce, zestawy pościeli i trochę szkła kryształowego ze swojej 
hurtowni. Po pięciu latach wszystko to odkopaliśmy w dobrym 
stanie! Radość wówczas była ogromna, spontaniczna. Ojciec 
prowadził ewidencje swoich aktywów, notatki te zachowały się. 
Wynika z nich, że przepadły całkiem okrągłe sumy złożone w 
bankach np. w banku PKO książeczka umiejscowiona nr 2232 
U na 5000 zł, rachunek bieżący w PKO 1239.77 zł, dwie polisy 
ubezpieczeniowe: nr 64330 – taryfa B na sumę 5000 zł i polisa nr 
W 1809 – taryfa III (ubezpieczenie na życie) na sumę 8585 zł ze 
składką roczną 406,36 zł. Ojciec posiadał prawdopodobnie polisę 
ubezpieczeniową w oddziale angielskiego Prudentialu przy placu 
Wareckim w Warszawie oraz papiery wartościowe: obligacje Po-
życzki Narodowej (1000 zł), także pokwitowanie z Banku Spółek 
Zarobkowych o wpłaceniu 200 zł.  na obronę kraju. Niemcy po-
liczyli majątek Ojca na 130 000 złotych, gdyż taka suma została 
wymieniona w nakazie wysiedlenia i skonfiskowana. Mnożąc 
przedwojenne 130 000 zł przez 18 otrzymujemy przeliczoną na 
dzisiejsze złotówki sumę 2 340 000 zł. Z powyższego wynika, że 
powodziło się nam lepiej niż średnio.

Okrutna i krwawa wojna zabrała nam praktycznie wszystko 
oprócz życia, być może, że właśnie przez wygnanie nas z Pozna-
nia do Generalnej Guberni uniknęliśmy strat osobowych naj-
bliższej rodziny. Tego nie dowiemy się nigdy.(cdn)

                                                                       Henryk Walendowski

Rodzice Autora: Maria i Oton Walendowscy 
w latach 20. XX wieku.

„A więc wojna!”
Niemiecka barbaria zaczęła się dla zachodniej i środkowej Pol-

ski 1 września 1939 o świcie, sowiecka dla Kresów Wschodnich 
17 września, też o świcie. Pierwsze bombardowania Luftwaffe 
uzmysłowiły mieszkańcom Poznania, że nie ma żartów. – A więc 
wojna! – usłyszeliśmy słowa z naciskiem wypowiedziane przez 
dyżurnego spikera Polskiego Radia Józefa Małgoszewskiego.

Zaczęły się niemieckie nowe porządki. Niemal natychmiast 
urządzono pierwszy obóz koncentracyjny w Polsce tj. Fort VII 
w Poznaniu, zniknęły polskie napisy, rozpoczęto systemowe roz-
strzeliwania, grabieże i wypędzenia. 

 Wspomina Leszek: Krótko po wkroczeniu Niemców do Pozna-
nia szedłem ulicą Szkolną w czapce z niebieską wypustką i emble-
matem mojej szkoły. Zauważyła to bojówka Hitlerjugend, której 
herszt zdarł mi czapkę i dodatkowo mnie spoliczkowqł

Z naszej ulicy na Dębcu znikały rodziny a ich domy i miesz-
kania opieczętowywano by później przekazać je jako łup wojen-
ny etnicznym i rasowo poprawnym Niemcom, przesiedlanym z 
Estonii i Łotwy. Okupacyjny terror nasilał się. Ojcu odebrano 
hurtownię szkła i porcelany, którą z powodzeniem prowadził 
od 1923 roku. Zagrożony wysiedleniem próbował bezskutecznie 
uniknąć  wygnania pisząc podanie do Prezydium Policji Umsie-
dlungstelle w Poznaniu. Nie pomogło powoływanie się na przod-

Wrzesień 1937 r. – Ojciec Oton Walendowski z moim starszym 
bratem Jerzym stoją przed kupionym  8 sierpnia 1937 r. 

domem na Dębcu w czasie zdejmowania rusztowań. Firma 
tynkarska uporała się z zadaniem w ciągu  tygodnia.
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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? chrzty z przeszkOdami 

Zgodnie z planem w sierpniu oddano do użytku chodnik na ul. 
Harcerskiej, z budzącą pewne zaskoczenie 

asfaltową nawierzchnią. 
Coraz rzadziej na Głównej można oglądać takie nieodzowne 

ongiś komórki, jak te na zdjęciu przy ul. Rzecznej 7.

Swoje skutki "koronawirusowa" 
epidemia ma też w życiu parafial-
nym. Dzisiaj chciałbym się podzielić 
z Wami – Czytelnikami zarówno z 
naszej parafii jak i tych ościennych 
refleksją na temat chrztu dzieci.

Wraz z nastaniem epidemii niemal 
zamarła ta praktyka. Rodzice zalęknie-
ni o ryzyko zarażenia swoich pociech 
postanowili odłożyć ich chrzest na 
później. Wychodząc na przeciw tym lękom skorzystaliśmy z su-
gestii Księdza Arcybiskupa, aby podejść do tematu indywidual-
nie, bez organizacji zbiorowych katechez i chrztów. Dzisiaj mogę 
powiedzieć, że to zadziałało.

Chrzty odbywają się w naszej parafii poza Mszami św. (albo 
przed albo też po nich). Przez długi czas były to wyłącznie po-
jedyncze chrzty. Teraz zdarzają się już liturgie dla kilku chrztów 
naraz, ale zawsze za zgodą zainteresowanych rodzin. Poprzedza 
je jednak zawsze indywidualna katecheza przeznaczona dla ro-
dziny pojedynczego dziecka.

Takie indywidualne podejście do tego tematu pozwala też 
bardziej wytłumaczyć sens poszczególnych norm związanych z 
prawem kościelnym. Coraz częstszym zjawiskiem jest nieure-
gulowana sytuacja matrymonialna rodziców dziecka. W takich 
przypadkach wymagane jest złożenie przez nich w obecności 
chrzestnych pisemnej deklaracji, że dołożą wszelkich starań, aby 
swoje potomstwo wychować po katolicku. Jest w tej deklaracji 
miejsce na wpisanie przyczyny niezawarcia do tej pory sakra-
mentalnego małżeństwa. Muszę przyznać, że wielu rodziców ma 
problem z doprecyzowaniem przyczyny takiego stanu rzeczy. 
Druga sprawa to wymagania stawiane wobec kandydatów na ro-
dziców chrzestnych. Mają oni być przykładem porządnych prak-
tykujących katolików. To sprawia, że nie każdy kandydat takie 
wymagania spełnia, a nawet zdarzają się i tacy, którzy mają prze-
szkodę zasadniczą, że żyjąc bez ślubu kościelnego, a więc de fac-
to w grzechu śmiertelnym, nie mogą zostać chrzestnymi. Takich 

osób w naszym otoczeniu jest 
coraz więcej i to rodzi pytanie o 
możliwość dopuszczenia dwóch 
matek chrzestnych lub dwóch oj-
ców. Ani jeden, ani drugi wariant 
nie jest możliwy. Rodzice pytają 
nieraz o możliwość dopuszcze-
nia takich trefnych kandydatów 
na chrzestnych jako świadków 
chrztu, ale tę ewentualność pra-
wo kościelne rezerwuje wyłącz-
nie dla osób innego wyznania 
chrześcijańskiego. To ostatecznie 
sprawia, że od czasu do czasu w 
księdze chrztów wpisywany jest 
tylko jeden rodzic chrzestny, a 
druga rubryka pozostaje pusta.

Z prawej: barokowa chrzciel-
nica w bazylice NMP w Wado-
wicach. Tu 20 czerwca 1920 r. 
otrzymał chrzest Karol Wojtyła

Na koniec jeszcze jeden dro-
biazg – biała szata dla chrzczo-
nego dziecka. To powinna być 
faktyczna szata, którą można 
dziecku założyć, albo też jej miniatura. Tymczasem coraz czę-
ściej pojawiają się serwetki na kształt szaty. Mają co prawda pięk-
nie wyhaftowane imię dziecka i datę chrztu, ale nie jest to szata.

 Mieszkanka naszej parafii dzwoniła trochę zdesperowana tym, 
że jej serdeczna przyjaciółka koniecznie chce ją na chrzestną dla 
swojego dziecka, a ona ma pełną świadomość, że się do tego nie 
nadaje. Zdecydowanie bowiem nie jest przykładem gorliwej ka-
toliczki. Kiedy doszliśmy w rozmowie do faktu, że żyje ze swoim 
mężem tylko na ślub cywilny i to jest przeszkodą zasadniczą, to 
bardzo się ucieszyła, że ma dobry argument na wybicie z głowy 
swojej przyjaciółce nietrafionego pomysłu na wyróżnienie.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich czytelników "MY" i życzę 
mimo epidemii radosnego przeżywania każdego dnia.

                                           ks. proboszcz Zbigniew Szlachetka
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jak uratOwać 
nasz zabytek?

Z przerażeniem przeczytałem w najnowszym, sierpniowym 
numerze Czasopisma MY informację o planach wyburzenia 
charakterystycznego budynku  zlokalizowanego za kamienicą 
przy ul. Głównej 38. Na stronie wydziału urbanistyki i archi-
tektury Urzędu Miasta Poznania znalazłem potwierdzenie, że 
rzeczywiście ktoś ubiega się o zgodę na to wyburzenie i sprawa 
ta jest właśnie w toku. 

Jak jednak może być w ogóle dopuszczona do procedowania 
prośba o wyburzenie tego obiektu, skoro znajduje się on w gmin-
nej ewidencji zabytków już od jesieni zeszłego roku, a prośba 
o wyburzenie pochodzi dopiero z 25 czerwca 2020 roku? Czy 
Główna znowu zostanie pozbawiona cennej, charakterystycz-
nej budowli, jak w przypadku willi miejskiej przy ul. Głównej 5, 
też zabytkowej, też w ewidencji, a jednak zburzonej?          

                                                                    Andrzej Kapkowski

Po otrzymaniu powyższej korespondencji od naszego czy-
telnika, poprosiliśmy o wyjaśnienie Miejskiego Konserwato-
ra Zabytków Poznaniu. Nadzwyczaj szybko, bo jeszcze tego 
samego dnia 14 sierpnia br. otrzymaliśmy odpowiedź, którą 
przytaczam poniżej. 

 W związku z zapytaniem dotyczącym wiedzy Miejskiego Kon-
serwatora Zabytków w sprawie podania o pozwolenie na rozbiórkę 
budynku gospodarczego, w głębi nieruchomości przy ul. Głównej 
38, informuję, że jest on ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków dla 
miasta Poznania przyjętej Zarządzeniem Prezydent Miasta Pozna-
nia nr 840/2019/P z dnia 17 października 2019 roku. W związku 
z tym, pozwolenie na rozbiórkę wymaga uzgodnienia z Miejskim 
Konserwatorem Zabytków. Postanowieniem nr 143/2020 z dnia 6 
lipca MKZ odmówił uzgodnienia ze stanowiska konserwatorskie-
go projektu rozbiórki przedmiotowego budynku.

Obiekt ten posiada bogatą historię, nierozerwalnie związaną z 
dziejami dzielnicy i miasta. Powstał na przełomie XIX i XX wieku 
w tylnej części działki i pierwotnie był funkcjonalnie połączony z 
trzykondygnacyjną kamienicą frontową, w której znajdowała się re-
stauracja. W przedmiotowym budynku znajdowała sala zebrań, w 
której spotykały się poznańskie stowarzyszenia i organizacje, m.in.: 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Bractwo Kurkowe, Młode Polki, 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, Związek Inwalidów, 
Myśliwych itp. Okazjonalnie sala pełniła również funkcje teatralne. 
Budynek zachował historyczną bryłę oraz wnętrze, z przestronną 
salą ze sceną, wspartą na kolumnach galerią obiegająca wnętrze 
oraz pomieszczeniami pełniącymi pierwotnie funkcje garderoby.

Dyrektora wydziału urbanistyki i architektury Urzędu 
Miasta Piotra Sobczaka zapytaliśmy, na jakim etapie rozpa-
trywania znajduje się wniosek o pozwolenie na wyburzenie 
zabytkowego budynku przy ul. Główna 38 oraz jakie skutki 
wynikają z odmowy uzgodnienia przez Miejskiego Konserwa-
tora Zabytków. 

Odpowiedź: Informuję, iż brak pozytywnego uzgodnienia roz-
biórki przedmiotowego budynku przez Miejskiego Konserwatora 
Zabytków oznacza, iż nie została spełniona przesłanka do wyda-
nia decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. W związku  z powyższym w 
dniu 04.08.2020r. wydano decyzję o odmowie udzielenia pozwole-
nia na rozbiórkę. Decyzja ta nie jest jeszcze ostateczna.

Podpisał Kierownik Odziału Architektury Jacek Skrzypczak
Ponownie skierowaliśmy pytanie do Miejskiego Konserwa-

tora Zabytków:
Czy Państwa zdaniem istnieją jakieś szanse i możliwości 

trwałego uchronienia tego zabytku prze wyburzeniem? Może 
znane są Państwu przykłady takich skutecznych działań? Czy 
miasto mogło by się tu włączyć? Główna została objęta miejskim  
programem rewitalizacji, o czym władze Poznania poinformo-
wały jakiś czas temu na publicznym spotkaniu z mieszkańcami. 
Może ta zapowiedziana rewitalizacja mogłaby tu pomóc podjąć 
jakieś skuteczne działania?

Odpowiedź nie nadeszła. Nie wiemy kto stara się o pozwole-
nie na wyburzenie zabytkowego budynku, ale można domnie-
mywać, że jest to właściciel nieruchomości, który ma wobec niej 
swoje zamiary. Może osiedlowy samorząd wykorzysta wszelkie 
możliwości nie dopuszczenia do najgorszego. Może władze ma-
sta  uruchomią swoje możliwości?                     Marcin Dymczyk

Widziany od strony zachodniej  budynek byłej sali 
widowiskowo- teatralnej z tyłu kamienicy przy ul. Główma 38
Można mieć nadzieję, że taka lokalizacja zabytku uchroni go 

przynajmniej od pożarów "na zamówienie", znanych 
w przypadku innych zabytkowych obiektów w tej okolicy.

Cęściowo zasłonięty garażami, 
zabytek widziany od ulicy Harcerskiej
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Główna jaką pamiętam (5)

ulica rzeczna

 Dawna fabryka kwasu węglowego  przy ul. Rzecznej
jest nadal czynnym zakładem chemicznym.

    Ulica ta zaczyna się dużymi zabudowaniami fabrycznymi, 
należącymi niegdyś do Leona Rosta, produkowano w nich kwas 
węglowy (fot wyżej). Tuż za nimi, po lewej stronie stoi niski 
domek, który należał do poczty. Mieszkali w nim listonosze. 
W 1925 roku ulica ta była tylko w części zabudowana, do dziś 
zresztą ma piaszczystą nawierzchnię. 

   Na jej końcu, nad wodospadem, w ogrodzie stoi dom z 
wykuszem i czterospadowym dachem krytym dachówką (ob. 
ul. Stroma 8), w którym ulokowany był Komisariat Obwodowy. 
Dom ten widoczny jest na pocztówce wydanej przed 1913 roku.

 W tym domu przy ul Rzecznej 7 mieszkali przed wojną 
listonosze. Zostanie wyburzony czy poddany modernizacji?

 Ten dom widoczny jest na pocztówce 
wydanej przed 1913 roku.

    Miał wtedy inny dach o urozmaiconej linii, zdaje się, że obecną 
formę uzyskał po zniszczeniach wojennych. Prowadzi do niego 
przez mostek, nad szumiącym wodospadem, piaszczysta droga z 
Nadolnika. Przy niej rosną ogromne i piękne topole.

    Jako pierwsza z willi w latach trzydziestych została wzniesiona 
przy ul. Rzecznej reprezentacyjna piętrowa willa pod numerem 
czwartym, z balkonami wspartymi na kolumnach i boniowanymi 
ścianami, która należała do rodziny Kapturskich (fot niżej. W 1945 
r. zniszczona, wymagała wielkiej naprawy. Teraz mieszka w niej 
pani Prakseda z Kapturskich Chiciakowa, wdowa po profesorze. 
Większość z will postawionych po parzystej stronie ulicy została 
wybudowana później i ma podobną formę. Wszystkie stoją w 
ogrodach. 

 Mostek nad szumiącym wodospadem rzeki Gównej.
Za nim nie ma już wspominanych wielkich topoli.

 Za willą Kapturskich przy ul. Rzecznej 4 powstał właśnie 
potężny obiekt pod tajemnczą nazwą "Budynek zamieszkania 

zbiorowego" Czy jest to po prostu hotel?

   Inne domy wkomponowały się wśród tych z dawniejszą 
datą, ich budowa została ukończona po II wojnie światowej. 
Niestety blisko przebiegająca Bałtycka, niesamowicie zatłoczona 
pojazdami, zniszczyła częściowo sielski charakter tej ulicy. (cdn)
                                   Kazimiera z Hoffmannów Talarczykowa 
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biuletyn pOlicyjny
 Ul. Nadolnik. N/n sprawca poprzez odkręcenie ucha sko-

bla włamał się do piwnicy, a następnie z wnętrza zabrał w celu 
przywłaszczenia sprzęt wędkarski w postaci 3 wędek, akcesoriów 
wędkarskich w skrzynce, kuchenki gazowej turystycznej. Straty 
1200 złotych. Brak monitoringu. 

Ul. Rzeczańska. N/n sprawca dokonał kradzieży roweru 
m-ki Giant Talon (bdb) pozostawionego w garażu podziemnym. 
Hala garażowa bez monitoringu. Straty 2500 złotych. ni w wie-
ku 31 lat i 27 lat posiadali susz roślinny – test THC pozytywny. 
Sprawcy zatrzymani przez OPP Poznań. 

Śródka. Mężczyzna lat 51 kierował samochodem m-ki Re-
nault w stanie nietrzeźwości. Sprawca zatrzymany przez WRD 
KMP Poznań.  

Ul. Krańcowa. Poprzez wycięcie otworu w szybie okna bal-
konowego dokonano włamania do domu jednorodzinnego, skąd 
skradziono pieniądze 40.000 złotych, 500 EU oraz biżuterię. 
Straty 52.205 złotych na szkodę właściciela. Brak monitoringu. 
Zabezpieczono ślady biologiczne i mechanoskopijne. 

Ul. Starołęcka. Na ulicy 2 sprawców w wieku 13-15 lat, po-
ruszających się na rowerach dokonało kradzieży implantu słu-
chowego. Straty 38.000 złotych na szkodę opiekunów dziecka lat 
12. Brak monitoringu.   

Ul. Siewierska. N/n sprawca dokonał włamania do sza-
fy rozdzielczej przy przepompowni kanalizacyjnej, otwierając 
drzwi nieustalonym przyrządem a następnie dokonał kradzieży 
sterownika elektronicznego przepompowni. Brak monitoringu 

miejskiego, zabezpieczono ślady działania narzędzia. Straty zo-
staną podane w terminie późniejszym. 

Ul. Starołęcka.N/n sprawca wykorzystując nieuwagę zgła-
szającego z pokoju mieszczącego się w hostelu dokonał kradzieży 
telewizora m-ki Samsung. Starty 650 złotych.  Ul. Pawia. N/n 
sprawca dokonał włamania do pawilonu handlowego wyważając 
drzwi wejściowe, a następnie dokonał kradzieży kasetki z pie-
niędzmi pozostawionej za ladą, straty 600 zł na szkodę firmy. 
Obiekt nie posiada monitoringu. 

Rondo Śródka.N/n sprawca dokonał przywłaszczenia zagu-
bionego telefonu komórkowego m-ki Huawei Mata  10PRO, po-
wodując straty w kwocie 1600 złotych na szkodę zgłaszającego. 
Postępowanie prowadzi KP Pń Nowe Miasto.

Ul. Bałtycka. N/n sprawca wykorzystując nieuwagę zgłasza-
jącego dokonał zaboru w celu przywłaszczenia złotego pierście-
nia z brylantem. Straty 2000 złotych. 

Ul. Warszawska.N/n sprawca z terenu firmy dokonał kra-
dzieży roweru górskiego m-ki „ Cube Analog 19”. Wartość strat 
1600 złotych na szkodę zawiadamiającego. Miejsce zdarzenia ob-
jęte monitoringiem.  

Ul. Warszawska. Kobieta zgłosiła naruszenie nietykalności 
cielesnej przez swojego konkubenta poprzez uderzenie pieścią w 
twarz. W wyniku zdarzenia zgłaszająca doznała obrażeń twarzy. 
Wydano skierowanie do ZMS. Sprawca zatrzymany przez dziel-
nicowych z KP Pń Nowe Miasto. 

N/n sprawca poprzez uszkodzenie w nieznany sposób płyty 
nagrobkowej dokonał jej połamania. Straty 5000 złotych.  

N/n sprawca ze stojaka na ulicy dokonał kradzieży roweru 
Btwin ST530. Brak monitoringu, brak śladów nadających się do 
dalszej identyfikacji. Straty na kwotę 2000 złotych. 

W lipcu i sierpniu było kilka okazji, aby doświadczyć przy-
jemności w czasie przejażdżki wagonikami Maltanki ciągniętymi 
parowóz! Tego roku będzie jeszcze to możliwe w dniach  12 i 13 
września oraz 26 i 27 września

liły na ,,normalny” początek sezonu ,czyli w ostatni weekend 
kwietnia. 

W kolejce Maltanka obowiązują przepisy związane ze zwal-
czaniem pandemii koronawirusa: 16 osób w wagoniku i zasłania-
nie ust i nosa. Zamontowano dozowniki z płynem do dezynfekcji 
rąk. Przy zakupie biletów zalecane płatności kartą.

W karty historii tegorocznego sezonu Kolejki Parkowej Mal-
tanka wpisze się też dzień 12 sierpnia. Tuż po godz. 15. doszło do 
kolizji kolejki i samochodu osobowego na oznakowanym prze-
jeździe w rejonie ulic Krańcowa i Wiankowa. Zawinił kierowca 
auta, który zignorował znak ,,stop” i wjechał w kolejkę. Wyko-
leiła się lokomotywa spalinowa i jeden z wagoników. Ucierpiał 
maszynista, zabrano go do szpitala, który, jeszcze tego samego 
dnia opuścił. Dwóch małych pasażerów opatrzono na miejscu 
zdarzenia. Prędko też usunięto drobne uszkodzenia torowiska, a 
Maltanka była obsługiwana innym składem.

Kolejka Parkowa Maltanka, ma już bogatą historię. Wspo-
mnieć należy, że początkowo (od 22 lipca 1956 r.) kursowała 
między Ogrodem Jordanowskim a Łęgami Dębińskimi, jadąc 2,5 
km prostą drogą, z jedną mijanką w lesie. 5 wagoników wyprodu-
kował ,,Cegielski” a lokomotywkę spalinową – ZNTK. Maltanka, 
którą znamy z trasy przy północnym brzegu Jeziora Maltańskie-
go do Nowego ZOO, jeździ tutaj od 21 lipca 1972 r. Minął zatew 
jubileusz 50-lecia! Dodajmy, że nazwy stacji (Ptyś, Balbinka – to 
byli bohaterowie dawnej Dobranocki w tv) wymyślili czytelnicy 
ówczesnej popołudniówki ,,Express Poznański”).

Mijający sezon wpisał się szczególnie w karty historii sympa-
tycznej kolejki. Tego roku zaczęła kursować dopiero 19 czerwca, 
bo obostrzenia, związane z pandemią koronawirusa, nie pozwo-

nietypOwy sezOn „maltanki”

Maltanka będzie jeździć codziennie do końca września– w 
dni robocze co godzinę, w weekendy – co pół godziny. 

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

www.kamieniarz.org.pl  

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

Ławeczki i akcesoria nagrobkowe
Najwyższa jakość, indywid. projekty

Zakupy na raty

Punkty sprzedaży: ul. Mogileńska 42
Ul. Lechicka 60

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

www.nagrobki-granitex.pl

Tel. 61 653 26 49          509 207 061 

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

RESTAURACjA

Rentgen zębów
Protetyka (raty)

Leczenie ozonem
Leczenie laserem

Antoninek - Zieliniec-Kobylepole 
kOncerty mimO zarazy

 SKLEP Warzywno-Owocowy
           Ul.Kostrzyńska  
       Os. Warszawskie  
   przy przejściu podziemnym
      Czynne: wt.-sob.  8-12  
     ZAPRASZAMY

Sierpień na Osiedlu AZK przyniósł liczne wydarzenie w ramach 
"Lata AZK i "Lata z Estradą". Tym razem były to m. in. koncerty ze-
społu Good Staff oraz Martyny Pawłowskiej na polanie za Browarną 
Przystanią w Antoninku. Pandemia nieco mniejszyła liczbę widzów, 
niż w ubiegłych latach na tego typu wydarzeniach. 

Te osoby jednak, które zdecydowały sie na przybycie, mogły do-
świadczyć wielu muzycznych  wrażeń dzięki energetyzującym głosom 
wokalistek i także świetnej grze instrumentalistów. Koncert w czasach 
zarazy wiązał się dla uczestników z koniecznoscią dezynfekcji dłoni, 
założeniu maseczki. Także leżaki ustawione zostały z zachowaniem 
odpowiedniego dystansu. Dla niejednego z artystów czas pandemii i 
związanych z nimi, intensywnych, emocji stał się inspiracją do stwo-
rzenia pięknych utworów. Taką włąśnie piosenkę zaprezentował pod-
czas koncertu zespół Good Staf. Dobrze, że z trudnych sytuacji może 
wyniknąć czasem i coś pozytywnego.                                               MG





Powodzenie plenerowych imprez 
w Antoninku Zielińcu i Kobylepolu 

dowodzi, że osiedla potrzebują bliskiego dostępu do kultury


