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Czy nowa inicjatywa w≥adz lokalnych
zwiÍkszy nasze bezpieczeÒstwo?

MONITORING W POZNANIU

W≥adze lokalne Poznania opracowa≥y w
2000 roku koncepcjÍ systemu monitoringu wizyj-
nego miasta. Koncepcja stanowi element szersze-
go programu ìBezpieczne Miastoî. G≥Ûwnym
za≥oøeniem poznaÒskiej koncepcji jest: wzrost
poczucia bezpieczeÒstwa obywateli, dzia≥ania
prewencyjne, przeciwdzia≥anie aktom wanda-
lizmu, kontrolowanie ruchu ulicznego, a przede
wszystkim osiπgniecie spadku przestÍpczoúci w
monitorowanych rejonach. Za≥oøeniem koncepcji
jest objÍcie monitoringiem wizyjnym miejsc
uznanych za niebezpieczne, w szczegÛlnoúci
skrzyøowaÒ o duøym natÍøeniu ruchu, przejúÊ
podziemnych i przystankÛw komunikacji miej-
skiej. PoznaÒski system monitoringu obs≥ugiwany
jest przez komendy miejskiej Policji. Dzia≥a on
w ten sposÛb, iø sygna≥y wizyjne z kamer za-
montowanych w danym rejonie, docierajπ do
centrÛw dozoru, tworzonych we w≥aúciwych dla
danej dzielnicy komisariatach. Obs≥ugujπcy sys-
tem, specjalnie przeszkoleni policjanci, kontro-
lujπ go na bieøπco. System stwarza takøe moø-
liwoúÊ przesy≥ania sygna≥Ûw wizyjnych innym

MONITORING DLA NOWEGO MIASTA

JEDNA KAMERA JAK PI CIU POLICJANT”W

Z danych zaprezentowanych podczas ubieg≥o-
rocznej konferencji pt.: ìSamorzπd terytorialny
a bezpieczeÒstwo obywateliî wynika, iø monito-
ring wizyjny jest wielkim sprzymierzeÒcem w
walce z przestÍpczoúciπ. Jak twierdzπ specjaliúci,
jedna kamera zamontowana w miejscu publicz-
nym, zastÍpuje piÍciu policjantÛw. Po jej zamon-
towaniu w okreúlonym miejscu, przestÍpczoúÊ
w tym obszarze spada najpierw o 70 procent,
aby pÛüniej jej spadek ustabilizowa≥ siÍ na po-
ziomie 30-40 procent. Monitoring zwiÍksza tak-
øe skutecznoúÊ úcigania przestÍpcÛw, ktÛra
wzrasta nawet do 90 procent. Mankamentem
monitoringu sπ duøe koszty jego uruchomienia.
WartoúÊ zamÛwienia publicznego na wybudo-
wanie systemu monitoringu, sk≥adajπcego siÍ
ze studia i co najmniej trzech kamer koloro-
wych, zwykle przekracza rÛwnowartoúÊ 30 tys.
euro. Dlatego montaø kamer w okreúlonych re-
jonach powinny poprzedzaÊ konsultacje Polcji,
Straøy Miejskiej, samorzπdu lokalnego i jego
jednostek pomocniczych (Rad Osiedli), w wy-
niku ktÛrych okreúla siÍ tzw. mapy zagroøeÒ.

Zgodnie z planami poznaÒskiego samorzπdu, w 2004 roku Nowe Miasto ma zostaÊ objÍte
systemem monitoringu wizyjnego. Istnieje juø wstÍpna lista propozycji rejonÛw rozmieszczenia
kamer w naszej dzielnicy. Inwestycja zostanie sfinansowana przez Miasto, czyli mieszkaÒcÛw.
Czy wprowadzenie systemu bÍdzie skutecznym instrumentem w walce z przestÍpczoúciπ? Co
sπdzπ o tym Poznaniacy?

Monitoring sprawdza siÍ juø w innych dziel-
nicach Poznania, np. na Starym Rynku,
gdzie po jego wprowadzeniu, przestÍpczoúÊ
spad≥a o 30 procent. Teraz przyszed≥ czas
na Nowe Miasto. Istnieje juø lista miejsc, w
ktÛrych za≥oøone zostanπ kamery. Ustalone
zosta≥y one w drodze konsultacji Policji,
Straøy Miejskiej, samorzπdu miejskiego
i Rad Osiedli. W tegorocznym budøecie, na
inwestycje zwiπzane z monitoringiem w
naszym mieúcie, w tym na przygotowanie
dokumentacji technicznej dla naszej dziel-
nicy, zarezerwowano ok. 4 mln z≥. Komisja
BezpieczeÒstwa i Porzπdku Publicznego
bÍdzie walczyÊ o to, aby pomimo licznych
ciÍÊ w kasie miejskiej, w przysz≥orocznym
budøecie znalaz≥y siÍ pieniπdze na realiza-
cjÍ tej inwestycji. Mimo, iø w chwili obec-
nej zabytkowy zespÛ≥ Ostrowa Tumskiego
nie znalaz≥ siÍ na liúcie obszarÛw typowa-
nych do objÍcia systemem, zostanie on za-
pewne wziÍty pod uwagÍ podczas rozbudo-
wy monitoringu w nastÍpnych latach.

JACEK TOMCZAK

radny,
Przewodniczπcy

Komisji BezpieczeÒ-
stwa i Porzπdku

Publicznego Rady
Miasta Poznania

W numerze:

• Z życia Rady i Zarządu Osiedla 2
• Medziugorje 3
• Z życia Parafii 3
• Miejsca w Poznaniu oferujące

darmową pomoc 4
• Wioślarstwo sposobem na życie 4
• Płaćmy mniej za wodę 5
• Szkoła Animacji Socjalnej (Barka) 5
• Dyżury Radnych 5
• Dawny dom kongregacji filipinów

– zabytek do rewitalizacji 6
• 90−lat harcerstwa na Śródce 7

Juø wkrÛtce Rondo årÛdka oraz
znajdujπce siÍ pod nim przejúcie
podziemne objÍte zostanπ
monitoringiem wizyjnym

(dokoÒczenie na str. 6-7)
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Wystawa Henryka Kota
Juø w styczniu br. Henryk Kot, znany poznaÒski rysownik, we wspÛ≥pracy z
Radπ Osiedla OstrÛw Tulski ñ årodka ñ Zawady, zaprezentuje kolekcjÍ swoich
rysunkÛw przedstawiajπcych OstrÛw Tumski i årÛdkÍ. WystawÍ bÍdzie
moøna obejrzeÊ w Muzeum Archidiecezjalnym przy ul. DziekaÒskiej 1.

Gerard Cofta

Z øycia Rady Osiedla
1. Na posiedzeniu Rady Osiedla z dnia 11.06. br., w wyniku g≥osowania v-ce

przewodniczπcπ RO zosta≥a Tatiana Mura-Waraczewska, przewodniczπcym
Zarzπdu Osiedla ñ Micha≥ Tuchowski, v-ce przewodniczπcπ ZO ds. spo≥ecz-
nych ñ Ma≥gorzata Augustyniak, v-ce przewodniczπcym ZO ds. komunal-
nych ñ Pawe≥ Pawe≥czyk, cz≥onkiem ZO ds. terenÛw zielonych i ekologii ñ
Antoni Michalski.

2. W wyniku g≥osowania powo≥ano KomisjÍ Rewizyjnπ w sk≥ad ktÛrej weszli:
Kamila Andrzejewska, Bogdan Puchalski i Gabriela Klause.

3. Powo≥ano zespÛ≥ redakcyjny kwartalnika osiedlowego ìWokÛ≥ årÛdkiî: Ga-
briela Klause, Gerard Cofta, Micha≥ Tuchowski.

4. Uchwalono budøet na rok 2003 w ramach úrodkÛw niewykorzystanych w
2002 r.

5. Na posiedzenie RO Zaproszono Adama Suwarta, cz≥onka Zarzπdu Towa-
rzystwa Mi≥oúnikÛw Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego, ktÛry podziÍ-
kowa≥ naszemu samorzπdowi za wspÛ≥pracÍ oraz przedstawi≥ pismo doty-
czπce projektu zmiany nazw ulic: ul. Podwale na ul. Arcybiskupa Walen-
tego Dymka i ul. Majakowskiego na ul. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka.

6. Rada Osiedla zorganizowa≥a rejs po Warcie, przeznaczony dla najm≥odszych
mieszkaÒcÛw naszego Osiedla, ktÛry odby≥ siÍ 20 wrzeúnia.

7. Na wrzeúniowym posiedzeniu RO zapad≥a decyzja dotyczπca zorganizowa-
nia w styczniu br. wystawy znanego poznaÒskiego grafika Henryka Kota
pt.: ìOstrÛw Tumski i årÛdka w grafice Henryka Kotaî.

8. Na paüdziernikowe posiedzenienie RO w dniu 14.10 br., dotyczπce proble-
matyki bezpieczeÒstwa, przyby≥ Czes≥aw Rataj ñ kierownik Oddzia≥u Stra-
øy Miejskiej Nowe Miasto. Przedstawi≥ raport o bezpieczeÒstwie na terenie
poszczegÛlnych czÍúci naszego Osiedla. Podczas swego wystπpienia Rataj
t≥umaczy≥ takøe podzia≥ kompetencji Straøy Miejskiej i Policji. Straø Miej-
ska odpowiada za porzπdek publiczny, Policja za bezpieczeÒstwo publicz-
ne. Straø Miejska stanowi jednak wsparcie dla organÛw policji. Podczas
spotkania poruszano wiele kwestii m.in.:
ï problem ìpseudo-skweruî ze zdewastowanπ zieleniπ znajdujπcego siÍ

przy ul. CybiÒskiej;
ï wyprowadzania psÛw rasy bulterier (pit-bull, boksery) przez nieodpowie-

dzialnych opiekunÛw w porze najwiÍkszego ruchu na ulicach: GdaÒskiej,
Bydgoskiej, Zawady, ZagÛrze. Psy te wyprowadzane sπ bez kagaÒcÛw
stanowiπc tym samym zagroøenie dla otoczenia, zw≥aszcza dzieci;

ï problem gruzowiska po≥oøonego przy ul. Koronkarskiej, na ktÛrym dzieci
urzπdzi≥y sobie plac zabaw. Nie trudno w takim miejscu o tragediÍ. Teren
ten, wed≥ug zapewnieÒ Rataja ma zostaÊ juø wkrÛtce uporzπdkowany;

ï stylizowane lampy na terenie Ostrowa Tumskiego, majπ zanieczyszczo-
ne klosze (w otoczeniu dostojnej Katedry widok zaniedbanych lamp nie
stanowi najlepszej wizytÛwki dla miasta).

ï problem bawiπcych siÍ dzieci na niebezpiecznym zakrÍcie na ul. ZagÛ-
rze (wystarczy chwila nieuwagi kierowcy, by dosz≥o tu do úmiertelnego
wypadku). Rozwiπzaniem moøe siÍ okazaÊ usytuowanie w tym miejscu
spowalniacza.

Oprac.
Tatiana Mura-Waraczewska, Barbara Emila Buk

Rada Osiedla OstrÛw Tumski ñ årÛdka ñ Zawady II Kadencji (2003-2007)
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Z prac Zarzπdu Osiedla
� Zarzπd Osiedla otrzyma≥ pismo z Wydzia≥u Mienia Komunalnego UrzÍ-
du Miasta, informujπce, iø zgodnie danymi uzyskanymi w Zarzπdzie Geode-
zji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, dzia≥ka nr 13 przy ul. ZagÛrze zosta≥a
sprzedana przez Miasto PoznaÒ na rzecz osoby prywatnej 20 wrzeúnia 2002
roku. W zwiπzku z tym faktem, nie ma moøliwoúci przekazania tego terenu
w zarzπd Osiedlu OTåZ, o co stara≥ siÍ Zarzπd Osiedla. Sprzedaø dzia≥ki
uniemoøliwi≥a kontynuacjÍ, zaawansowanych juø dzia≥aÒ zwiπzanych z przy-
gotowywaniem przez ZO wniosku grantowego dotyczπcego budowy na tym
terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Warto podkreúliÊ, iø z informa-
cji uzyskanej w GEOPOZ-ie w lipcu 2003 dzia≥ka nr 13 figurowa≥a jeszcze
jako teren miejski. W wyniku ba≥aganu w admistracji samorzπdowej zmar-
nowane zosta≥y czas i zaangaøowanie obywatelskie. Nie tak mia≥o byÊ w
Poznaniu pod Pana rzπdami, Panie Prezydencie!
� Zarzπd Osiedla zleci≥ zak≥adowi Drogowo-Budowlanemu W≥adys≥awa
Kaszkowiaka wykonanie progu spowalniajπcego na niebezpiecznym zakrÍ-
cie przy ul. ZagÛrze. MieszkaÒcy tego rejonu od dawna domagali siÍ budo-
wy spowalniacza w tym miejscu.
� Zarzπd Osiedla podpisa≥ umowÍ na sk≥ad i druk Kwartalnika Osiedla
OstrÛw Tumski ñ årÛdka ñ Zawady ìWokÛ≥ årÛdkiî z Wydawnictwem ìKon-
tekstî.
� Zarzπd Osiedla, na wniosek mieszkaÒcÛw ul. GdaÒskiej, zwrÛci≥ siÍ
z proúbπ do firmy Rethmann Sanitech, o ponowne ustawienie przy ul. Bydgos-
kiej, zniszczonych przez nieznanych sprawcÛw, pojemnikÛw na surowce wtÛrne.
� Zarzπd Osiedla przygotowuje projekt PoznaÒskiej Karty Etyki Radnego
i Pracownika Samorzπdowego. Projekt uchwa≥y, wzorowany na regulacjach
przyjÍtych przez RadÍ Miasta Krakowa, wyznaczajπcy standardy etyczne
wykonywania mandatu radnego i pracy w samorzπdowej administracji, prze-
kazany zostanie Przemys≥awowi Alexandrowiczowi ñ Przewodniczπcemu
Rady Miasta Poznania.
� Zarzπd Osiedla informuje, iø materia≥y do úwiπtecznego numeru ìWokÛ≥
årÛdkiî naleøy dostarczaÊ do 30 listopada br. (skrzynka Rady Osiedla w zie-
leniaku na årÛdce, e-mail: mt25@go2.pl lub bezpoúrednio cz≥onkom RO). Wszy-
stkich chÍtnych do wspÛ≥pracy serdecznie zapraszamy i zachÍcamy. ìWokÛ≥ årÛd-
kiî to kwartalnik pisany spo≥ecznie dla mieszkaÒcÛw i przez mieszkaÒcÛw.

Zarzπd Osiedla

Od prawej stojπ: S≥awomira Walczyk, Jan MrÛz, Kamila Andrzejewska, Gabriela Klause, Katarzy-
na Kleeberg, Eløbieta Jaúkowiak, Barbara Emilia Buk, Ma≥gorzata Augustyniak, Antoni Michal-
ski, Pawe≥ Pawe≥czyk, Gerard Cofta, Bogdan Puchalski, Roman TuczyÒski, Micha≥ Tuchowski
(nieobecna na zdjÍciu: Tatiana Maria Mura-Waraczewska)
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MEDZIUGORJE

Od wiekÛw cz≥owiek podrÛøuje, poznajπc rÛøne zakπtki Ziemi. Homo
viator, øeglarz, podrÛønik wyrusza, aby zobaczyÊ coú, czego nie wi-
dzia≥, o czym s≥ysza≥, a nie opowiada≥.

Niedaleko Adriatyku, w tyglu kulturalnym: katolicki ZachÛd, prawo-
s≥awny WschÛd i muzu≥maÒski Orient ukaza≥a siÍ Gospa (chorwacka naz-
wa matki Boøej). Dotarliúmy tam. Medziugorje to miejsce, gdzie wed≥ug
úwiadectwa szeúciu m≥odych parafian (Ivanka, Marjana, Vicka, Maria, Ivan,
Jakov) od 24. IV 1981r. codziennie ukazuje siÍ B≥ogos≥awiona Dziewica
Maryja. Przedstawi≥a siÍ jako KrÛlowa Pokoju i Pojednania: ìPokÛj to
mi≥oúÊ, a mi≥oúÊ to pokÛjî, ìpokÛj, pokÛj, pokÛj ñ I tylko pokÛjî, ìpokÛj
musi zapanowaÊ pomiÍdzy cz≥owiekiem i Bogiem, a takøe miÍdzy ludü-
miî. Kaødy, kto z odrobinπ obiektywizmu zastanowi siÍ nad tym, rozu-
mie, øe pokÛj i przebaczenie ñ owoce pokuty i wiary ñ niosπ jedyne roz-
wiπzanie zarÛwno narodowych, jak i wszelkich innych konfliktÛw.

Jeszcze w promieniu wielu kilometrÛw od wioski obserwowaliúmy
wúrÛd ludzi niezwyk≥π øyczliwoúÊ i radoúÊ. PodrÛøujπc po okolicznych
malowniczych terenach zwiedziliúmy Dubrownik, Mostar, wodospad Kra-
vica, a w drodze powrotnej Budapeszt.

Nasza oúmioosobowa grupa, na czele z ks. Januszem dotar≥a do miejsc
zniszczonych niedawnπ wojnπ, droga, ktÛra nas prowadzi≥a nosi≥a znamiÍ
konfliktÛw zbrojnych, mijaliúmy znaki drogowe zakazujπce wjazdu czo≥-
giem i z karabinem, ale to, co w nas zosta≥o to pokÛj.

Dagmara Walczyk

Ochrzczeni

Kogut Konrad, ur. 1.07.2002
Makowski Miko≥aj, ur. 23.11.2002
Øak Mateusz, ur. 30.04.2003
Kycia Zuzanna Boøena, ur. 25.02.2003
Herman Wiktor Tomasz, ur. 29.03.2003
Bryczkowska Wiktoria, ur. 30.11.2002
Napieralski Marcin Pawe≥, ur. 20.05.2003
Wojciechowska Patrycja Maria, ur. 11.05.2003
Miko≥ajewski Mateusz, ur. 5.05 2003
BorÛwka Maksymilian, ur. 16.06.2003
Mycer Patryk, ur. 4.06.2003
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Nagrania dokona≥ jeden z najwybitniejszych wspÛ≥czesnych organistÛw
europejskich, profesor Joachim Grubich, laureat wielu konkursÛw organo-
wych w Europie i na úwiecie, wyk≥adowca Akademii Muzycznej w Warsza-
wie i Krakowie. P≥ytÍ zatytu≥owano Duc in altum (Wyp≥yÒ na g≥ÍbiÍ), w na-
wiπzaniu do s≥Ûw Ojca åwiÍtego Jana Paw≥a II zawartych w Liúcie Apostol-
skim Novo Millennio Ineunte wydanego na zakoÒczenie Roku Jubileuszo-
wego. Wydawca tej niepowtarzalnej p≥yty chcia≥ uczciÊ Ojca åwiÍtego i za-
prosiÊ do wyp≥yniÍcia na g≥ÍbiÍ duchowych przeøyÊ wszystkich, ktÛrzy bÍdπ
jej s≥uchaÊ.

Komentarz do p≥yty zosta≥ opatrzony s≥owem KsiÍdza Arcybiskupa Sta-
nis≥awa Gπdeckiego: ìNiech düwiÍki muzyki organowej, ktÛre rozbrzmie-
wajπ w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu, wznoszπ serca s≥uchajπcych
jej ku Temu, ktÛremu naleøy siÍ od nas wszelka chwa≥a. Niech nas pobudza-
jπ do dziÍkczynienia za dar wiary, ktÛrπ stπd, z pierwszej polskiej Katedry,
otrzymaliúmy przed z gÛrπ tysiπcem latî.

P≥yta jest do nabycia w zakrystii Katedry PoznaÒskiej.

Ks. kan. Ireneusz Szwarc
Proboszcz Parafii Archikatedralnej

Zawarli Sakrament Ma≥øeÒstwa

Martyna Miros≥aw i Jacek Melcer ñ 21.04.2003
Joanna Czajkowska i Artur Klisz ñ 26.04.2003
Barbara £ukaszewska i Maciej Makowski ñ
26.04.2003
Karolina B≥aszkÛw i Rafa≥ Nowak ñ 21.06.2003
Monika Sendrowska i Dariusz Paku≥a ñ 28.06.2003
Monika Rec≥aw i Mateusz Bπczyk ñ 9.08.2003
Lidia Frπckowiak i Jakub Klimkiewicz ñ 16.08.2003
Magdalena Mrozikiewicz i Bartosz Rosada ñ
5.09.2003

Odeszli do Wiecznoúci

Waraczewski Czes≥aw, lat 73, zm. 15.03.2003
Walorczyk Czes≥aw, lat 78, zm. 10.04.2003
SieiÒska Irena, lat 72, zm. 18.04.2003
Bartkowiak W≥adys≥awa, lat 83, zm. 21.04.2003
Plenzner Jan, lat 54, zm. 21.04.2003
Krawczak Waleria, lat 92, zm. 18.05.2003
KryszczyÒski Kazimierz, lat 86, zm. 20.05.2003
Ka≥as Irena, lat 92, zm. 1.06.2003
Jankowska Boøena, lat 60, zm. 23.06.2003
Konieczka Dorota, lat 80, zm. 6.07.2003
Walczak Bogus≥aw, lat 70, zm. 14.09.2003
Matuszak Maria, lat 94, zm. 23.09.2003

Z życia Parafii

W podziÍkowaniu
za 25 lat Pontyfikatu

DUC
IN ALTUM
Parafia Archikatedralna dla
uczczenia 20 rocznicy pobytu
Ojca åwiÍtego Jana Paw≥a II w
Katedrze PoznaÒskiej oraz
uczczenia srebrnego jubileuszu
pontyfikatu Papieøa wyda≥a
p≥ytÍ z muzykπ organowπ wy-
bitnych kompozytorÛw: Johana Sebastiana Bacha, Mieczys≥awa SurzyÒskie-
go, Feliksa Nowowiejskiego, Cesara Francka, Henry Muleta.

WYJAZD NA EUROPEJSKIE SPOTKANIE
MŁODYCH W HAMBURGU

28.12.2003–02.01.2004

Modlitwa Taizé

Każdy poniedziałek godz. 19.30
Kościół św. Małgorzaty

Medziugorje

Ks. Janusz
Molewski
w otoczeniu
m≥odzieøy.
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WYKAZ MIEJSC,
W KT”RYCH

MOØNA OTRZYMA∆
DARMOW• POMOC

W POZNANIU

Posi≥ki
� Oúrodek dla Bezdom-
nych ñ ul. Micha≥owo 68,
godz. 15:30
� Fundacja ìBarkaî ñ ul.
úw. Wincentego 6/9
� Caritas ñ Niegolewskich 23
pon. ñ sob, 11:00 ñ 13:00
(w niedziele dyøury)

ñ åciegiennego 133
pon. ñ sob. 11:00 ñ 13:00
(w niedziele dyøury)

ñ Taczaka 7/12
pon. ñ sob. 15:30

� Fundacja Pomocy samot-
nej Matce ñ ul. Garbary (dla
samotnych matek i ojcÛw)
úr, pt 10:00 ñ 18:00
� Bread of life
ul. Grunwaldzka 52
wt. 8:30 ñ 12:00
pt. 8:30 ñ 13:30
� Markot
ul. Darzyborska 24
ca≥y tydzieÒ 17:00 ñ 19:00

Odzieø
� Markot
ul. Darzyborska 24
ca≥y tydzieÒ 17:00 ñ 19:00
� P.K.P.S Nowe Miasto ñ
os. JagielloÒskie 83
pon. ñ pt. 8:00 ñ 16:00
� Oúrodek dla Bezdom-
nych ul. Micha≥owo 68
Ca≥y tydzieÒ 15:30 ñ 17:30
� Fundacja ìBarkaî ñ ul.
úw. Wincentego 6/9
Ca≥y tydzieÒ 8:00 ñ 18:00
� PCK. Ul. Grunwaldzka
(Szpital Wojskowy)
pn. ñ wt. 9:00 ñ 13:00
czw. 11:00 ñ 15:00
� Fundacja Pomocy Samot-
nej Matce ñ ul. Garbary (dla
samotnych matek i ojcÛw)
pon., czw., pt. 10:00 ñ 15:00
wt., úr. 10:00 ñ 18:00

Porady prawne
� Fundacja ìBarkaî ul.
åw. Wincentego 6/9
åroda godz. 11:30 ñ 12:30
� KoúciÛ≥ na Rynku Wil-
deckim
(salka katechetyczna)
wt. godz. 16:00 ñ 18:00
� Fundacja Pomocy Samot-
nej Matce ñ ul. Garbary (dla
samotnych matek i ojcÛw)
pon. 16:00 ñ 18:00
sob. 10:00 ñ 12:00
� Platforma Obywatelska
ñ ul. Zwierzyniecka 13
wt. 16:30 ñ 18:30

ó Powiesz o Twoim osiπgniÍciu?

Julia Michalska ó 9 sierpnia br., w Grecji, zdoby≥am Mi-
strzostwa åwiata JuniorÛw w Wioúlarstwie, na tzw. jedyn-
kach, na dystansie dwÛch kilometrÛw.

ó Jak siÍ zaczÍ≥a Twoja przygoda z wioúlarstwem?

ó Moøna powiedzieÊ, øe od zawsze uprawia≥am sport:
p≥ywa≥am, biega≥am, moim g≥Ûwnym zainteresowaniem
by≥y ñ i sπ nadal ñ konie. A przygoda z wioúlarstwem za-
czÍ≥a siÍ w styczniu 1999 roku, kiedy do szko≥y przyszed≥
trener, Marcin Witkowski i zaprosi≥ ca≥π mojπ klasÍ do wziÍ-
cia udzia≥u w naborze zawodnikÛw do klubu. Zosta≥am przy-
jÍta. Od czterech i pÛ≥ roku chodzÍ na treningi, od trzech lat
jestem w kadrze Polski.

ó Przybliøysz nam, czym w≥aúciwie jest wioúlarstwo?

ó W Polsce jest to ma≥o znana dyscy-
plina, czÍsto mylonπ z kajakarstwem, mimo,
øe uprawiana jest od 130 lat ñ najstarszy, war-
szawski klub zosta≥ za≥oøony w 1878 roku.

Jest to sport si≥owo-wytrzyma≥oúciowy.
Uprawiajπcy go pos≥uguje siÍ ≥Ûdkπ i wios≥a-
mi. P≥ynie siÍ ty≥em do kierunku jazdy. Moøna
p≥ywaÊ na ìjedynceî, ìdwÛjceî, ìczwÛrceî
i ìÛsemceî, na rÛønych dystansach. Sπ tzw.
krÛtkie i d≥ugie wios≥a. Jeøeli mÛwimy:
ìdwÛjka podwÛjnaî, to znaczy, øe p≥ynπ dwie
osoby i kaøda z nich ma po dwa, krÛtkie wio-
s≥a; okreúlenie: ìdwÛjka pojedynczaî infor-
muje nas, øe kaødy z dwÛch zawodnikÛw ma
po jednym, d≥ugim wioúle. Moøna jeszcze wy-
rÛøniÊ ≥Ûdki ze sternikiem albo bez sternika.

Technika wioúlarska nie naleøy do ≥a-
twych ñ sk≥ada siÍ na niπ wiele waønych elementÛw. Oczy-
wiúcie, trzeba mieÊ dobrπ kondycjÍ fizycznπ, ale bardzo istot-
na jest teø umiejÍtnoúÊ siedzenia w ≥Ûdce ñ naleøy tak roz-
≥oøyÊ úrodek ciÍøkoúci, by nie przeszkadzaÊ jej p≥ynπÊ.

ó Wygrana w mistrzostwach to efekt kilku lat Two-
jej pracy ñ powiedz, jak wyglπdajπ treningi?

ó ∆wiczyÊ trzeba codziennie, oko≥o dwÛch godzin.
Czasem jest ciÍøko: po szkole idÍ na trening, potem wra-
cam do domu ñ mimo zmÍczenia trzeba siÍ uczyÊÖ W tym
roku muszÍ staraÊ siÍ jeszcze bardziej ñ øeby dobrze zdaÊ
maturÍ. Ale z drugiej strony, treningi trochÍ pomagajπ w
nauce ñ jest to wysi≥ek fizyczny, organizm jest dotleniony,
znikajπ wszystkie stresy. To prawda, øe mam ma≥o czasu,
ale jestem szczÍúliwa, kiedy mogÍ robiÊ to, co lubiÍ.

Wioúlarstwo jest jednym z najbardziej zrÛønicowanych
sportÛw ñ kiedy jest sezon przede wszystkim p≥ywamy ñ
na Malcie lub Warcie, w ciπgu roku Êwiczymy na si≥owni,
chodzimy na p≥ywalniÍ, duøo biegamy, czasem gramy w
siatkÛwkÍ, koszykÛwkÍ albo pi≥kÍ noønπ. Poniewaø najwaø-
niejsza jest si≥a fizyczna i wytrzyma≥oúÊ, szczegÛlnie istot-
na jest duøa liczba powtÛrzeÒ ñ trzeba przyzwyczaiÊ serce
do pompowania duøej iloúci krwi, a p≥uca do nabierania
duøej objÍtoúci powietrza i wykorzystywania jak najwiÍk-
szej iloúci tlenu. Celem ÊwiczeÒ jest, by miÍsieÒ nawyk≥ do
okreúlonego ruchu. Tak, jak w szkole powtarza siÍ materia≥
wiele razy, by w koÒcu wbi≥ siÍ do g≥owy, tak samo zawod-
nicy uczπ siÍ poruszaÊ ñ øeby w czasie wyúcigu, szczegÛl-
nie na ostatnim odcinku, gdy brakuje juø si≥y, nie musieÊ
myúleÊ, ale odruchowo wios≥owaÊ.

Rozmowa z Juliπ Michalskπ ó Mistrzyniπ åwiata JuniorÛw w wioúlarstwie

Wioúlarstwo sposobem na øycie
Przysz≥a do mnie po po≥udniu, pytajπc o materia≥y do referatu z biologii. Kiedy zapyta≥am, czy poúwiÍci≥aby
kwadrans, øebym przeprowadzi≥a z niπ wywiad, zgodzi≥a siÍ od razu. Oto Julka. UúmiechniÍta, smuk≥a
blondynka. Mieszkanka Wieøowej. Najm≥odsza z czwÛrki rodzeÒstwa. W tym roku zdaje maturÍ w XX LO
na osiedlu Rzeczypospolitej. Zwyczajna dziewczyna, ktÛra dokona≥a rzeczy niezwyczajnych Ö

ó Czym jest dla Ciebie wioúlarstwo?

ó Wioúlarstwo jest mojπ fascynacjπ, sposobem na øycie.
Wspania≥y jest sam sport, ale waøni sπ takøe ludzie. Zøy≥am
siÍ z zawodnikami trenujπcymi ze mnπ w klubie, z moim
trenerem. W sporcie wspÛ≥praca jest bardzo waøna, a jej
owocem sπ szczere, przyjacielskie wiÍzi. To prawda, øe tre-
ningi sπ wymagajπce, ale poza trudami jest teø wiele rado-
úci ñ myúlÍ m.in. o wyjazdach na zawody. By≥am w Mona-
chium, Moskwie, Hamburgu, Atenach, Trokach na Litwie.
Atmosfera Mistrzostw åwiata, regat miÍdzynarodowych jest
wspania≥a ñ ludzie sπ bardzo otwarci, przyjaünie nastawie-
ni; rywalizujπ tylko na torze. Nie istniejπ bariery jÍzykowe,
zawsze wymieniamy siÍ adresami, e-mailami. ZachÍcam
wszystkich, bo to naprawdÍ wspania≥a przygoda.

ó Co wobec tego powinni zrobiÊ m≥odzi ludzie, ktÛ-
rzy chcieliby trenowaÊ tak jak Ty?

ó Trzeba znaleüÊ klub ñ i choÊ czasem jest to trudne,
warto nie zniechÍcaÊ siÍ i szukaÊ, aø do skutku. Spis klu-
bÛw sportowych znajduje siÍ w Centrum Informacji Miasta
Poznania.

Jeúli chodzi o wioúlarstwo, w Poznaniu jest piÍÊ klu-
bÛw. Ja oczywiúcie polecam mÛj ñ ìTryton PoznaÒî, ktÛry
mieúci siÍ na ul. Piastowskiej 38. Warto sprÛbowaÊ ñ do-
piero wtedy wiadomo, na czym to polega. Warto, bo w spor-
cie moøna siÍ spe≥niÊ. Treningi wymagajπ systematyczno-
úci i kszta≥tujπ charakter, do zawodÛw przygotowywani je-
steúmy nie tylko fizycznie, ale i psychicznie, a to bardzo
pomaga w øyciu.

ó Jakie sπ Twoje plany na przysz≥oúÊ?

ó Przede wszystkim zdana matura ñ z polskiego, bio-
logii i francuskiego, potem studia na AWF-ie ñ rehabilita-
cja albo wychowanie fizyczne. A jeúli chodzi o wioúlarstwo
ñ na pewno Mistrzostwa Polski, mam nadziejÍ ñ M≥odzie-
øowe Mistrzostwa åwiata. W tym roku bÍdÍ juø mog≥a úci-
gaÊ siÍ z najlepszymi w Polsce seniorkami. Ale najbardziej
marzÍ o tym, by w przysz≥oúci pojechaÊ na OlimpiadÍ.

ó Nie pozostaje mi chyba nic innego, jak tylko øy-
czyÊ Tobie dalszych sukcesÛw i po≥amania piÛra na matu-
rze! DziÍkujÍ za rozmowÍ.

ó DziÍkujÍ.
Rozmawia≥a

Magdalena Magowska

PO
ST

A
W

Y



Nr 1(15) 2003 5

P o n i e d z i a ≥ k i
17 listopada 2003, godz.
13:00 ñ 14:00
Edward G≥uszyÒski (SLD)
1 grudnia 2003, godz. 16:00
ñ 17:00
Micha≥ Grzeú (PiS)

Na prze≥omie lipca i sierpnia otrzymaliúmy
rachunki z rozliczeniem za wodÍ i úcieki. Przez
kilka dni, spotykajπc siÍ rozmawialiúmy tylko o
tym, øe do sierpniowej op≥aty za czynsz trzeba
dop≥aciÊ kilka, kilkadziesiπt, czÍsto nawet sto
kilka z≥otych. Inna by≥a sytuacja gospodarstw domo-
wych, ktÛre majπ zainstalowane wodomierze, bo
w przewaøajπcej wiÍkszoúci mia≥y one nadp≥atÍ.

Wniosek prosty ñ warto zainstalowaÊ wo-
domierz. Taka inwestycja wiπøe siÍ z nak≥adem
finansowym, ale wbrew pozorom nie jest to ja-
kaú ogromna kwota. Procedura teø jest prosta.
Aby to uczyniÊ, naleøy przy ul. ZagÛrze 7 w se-
kretariacie Miejskiego PrzedsiÍbiorstwa Gospo-
darki Mieszkaniowej Rejon Eksploatacji Budyn-
kÛw nr 7, z≥oøyÊ podanie o nastÍpujπcej treúci ñ

Szko≥a Animacji
Socjalnej

Utworzenie przez FundacjÍ Pomocy Wzajem-
nej ìBarkaî Stowarzyszenia i Szko≥y Animacji
Socjalnej (SAS) ma pomÛc w kszta≥ceniu aktywnych
obywateli, ktÛrzy poprzez swÛj wszechstronny
rozwÛj, w≥πczπ siÍ w proces animowania lokal-
nych spo≥ecznoúci i grup zmarginalizowanych
(m.in.: bezdomni, bezrobotni, dotkniÍci chorobπ
alkoholowπ, niepe≥nosprawni). W programie
SAS, wzorujπcym siÍ m.in. na powsta≥ym w 1909
roku w Warszawie Uniwersytecie Dla Wszystkich,
moøe uczestniczyÊ kaødy, bez wzglÍdu na wy-
kszta≥cenie. SAS prowadzi kursy w cyklu 1 roku
dwa razy w miesiπcu (z regu≥y piπtki i soboty)
po oko≥o 16 godzin. Wymiar czasu zajÍÊ wynosi
200 godzin, z czego 10 sesji po 16 godzin oraz
zajÍcia dodatkowe ñ fakultatywne w wymiarze
40 godzin (np. 36 godzinne zajÍcia przeprowa-
dzane sπ w grupach 7 ñ osobowych i przygotowu-
jπ do samodzielnego poruszania siÍ w Internecie
oraz pracy z pocztπ elektronicznπ). Tematyka
grup samokszta≥ceniowych SAS jest bardzo boga-
ta. Obejmuje ona m.in. tematy sposobu wyzwa-
lania utajonych si≥ spo≥ecznych tkwiπcych w jed-
nostce, animacji jednostki, cz≥owieka i grup spo-
≥ecznych, problemÛw alienacji, ubÛstwa, bezrobo-
cia, bezdomnoúci, myúlenia obywatelskiego, tego
jak zak≥adaÊ stowarzyszenia, fundacje, procesÛw
podejmowania decyzji, stylÛw zarzπdzania,
pozyskiwania úrodkÛw finansowych (kontakty
i wspÛ≥praca z donatorami), oraz szeroko rozu-
mianej problematyki samorzπdnoúci i spo≥eczeÒ-
stwa obywatelskiego.

Zapad≥y wyroki
Jak doniÛs≥ ìG≥os Wielkopolskiî z 1.10. br.
30 wrzeúnia br. PoznaÒski Sπd OkrÍgowy
skaza≥ na karÍ 25 lat wiÍzienia Roberta F.,
oskarøonego o zamordowanie 95-letniej
kobiety.

95-letnia Pelagia K. zginÍ≥a 4 listopada
2001 roku. ZabÛjcy rozbili jej g≥owÍ kijem bej-

ProszÍ o wyraøenie zgody na za≥oøenie w moim
mieszkaniu przy ul. Ö. nr Ö wodomierza. Sto-
sownπ zgodÍ otrzymamy na piúmie.

Teraz musimy zakupiÊ wodomierz (moøe-
my to zrobiÊ na przyk≥ad w sklepie przy ul. Rynek
årÛdecki 13/14) ñ zap≥acimy za niego ok. 63 z≥.
Jego za≥oøenie kosztuje 50 z≥otych. Do tego mogπ
dojúÊ jeszcze koszty oko≥o 20 z≥ za rurki, z≥πczki
czy kolanka (jeøeli w naszej ≥azience jest duøo
rur). Pomoøe nam tu instalator. Sumujπc wszyst-
ko, bÍdzie to kosztowa≥o maksymalnie 130 z≥.

Jeøeli przypomnimy sobie kwotÍ, jakπ do-
p≥aciliúmy w sierpniu, jasno widaÊ, øe nak≥ad ten
zwrÛci siÍ nam najdalej w drugim pÛ≥roczu op≥aty
rozliczenia zuøycia wody. Jest to wiÍc wydatek,
ktÛry w finale bÍdzie zyskiem. Kiedy podejmie-
my decyzjÍ, pytajmy sπsiadÛw i znajomych ñ
pomogπ nam znaleüÊ instalatora.

Kamila Andrzejewska

P≥aÊmy mniej za wodÍ
FILIŻANKA

Herbata zanurzona w przestrzeÒ
filiøanki. Filiøanka podniesiona
do ust. Twoje usta z≥πczone z rzeczπ.
CielesnoúÊ filiøanki wyrasta z
kruchoúci, úwiÍtoúci odciskÛw d≥oni.
Ona oúwietlona dotykiem sta≥a
siÍ kszta≥tem drobnych pÍkniÍÊ.

Dagmara Walczyk

Wszystkich zainteresowanych uczestnic-
twem w SAS zachÍcamy do odwiedzin stron in-
ternetowych: www.free.ngo.pl/szkolasas, stowa-
rzyszeniesas@o2.pl, www.barka.org.pl, gdzie
znajdπ bardziej szczegÛ≥owe informacje na te-
mat programu oraz zasad uczestnictwa w stu-
dium.

Fundacja ìBarkaî

Tak wyglπdaÊ bÍdzie Szko≥a Barki im. Hansa Christiana
Kofoeda przy ul. åw. Wincentego 6/9

sbolowym. O przestÍpstwo oskarøono, 21-let-
nich wÛwczas, Roberta F. i Przemys≥awa G.
oraz 16-latka ñ Krzysztofa J. W celu zatarcia
úladÛw zbrodni podpalono dom na poznaÒskim
ZagÛrzu. Wed≥ug ustaleÒ prokuratury úmier-
telne ciosy zada≥ Robert F. (oskarøyciel øπda≥
wobec niego doøywotniego wiÍzienia). Prze-
mys≥aw G. ma spÍdziÊ w wiÍzieniu 15 lat, a
Krzysztof J. ñ 3. Wyrok nie jest prawomocny.
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Juø wkrÛtce na niebezpiecznym ≥uku ul. ZagÛrze powstanie garb spowalniajπcy
Na zdjÍciu: Kazimierz Bobkiewicz (pomys≥odawca inwestycji) z cÛrkπ

Dyøury radnych Miasta Poznania (od 16.10.2003) w UrzÍdzie Miasta
Poznania w pokoju radnych nr 6 na pl. Kolegiackim

Zabytkowa Figura Matki Boskiej Niepokalanej
z 1886 r. na Ostrowie Tumskim ciπgle
czeka na zas≥uøony remont

C z w a r t k i
20 listopada 2003, godz.
16:00 ñ 17:00
Miron PerliÒski (SLD)
18 grudnia 2003, godz. 16:00
ñ 17:00
Miron PerliÒski (SLD)

Edward G≥uszyÒski (SLD)
13:00 ñ 14:00
8 grudnia 2003, godz. 16:00
ñ 17:00
Andrzej Bielerzewski (KKW
Aldony Kameli SowiÒskiej)
Jacek Tomczak (PiS)
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Kwartalnik Osiedla   OstrÛw Tumski ñ årÛdka ñ Zawady

Historia tego miejsca siÍga XVII w., kiedy
to na årÛdce osiedlili siÍ filipini ñ oratorianie
zajmujπcy siÍ wychowywaniem m≥odzieøy.
årÛdecka kongregacja by≥a niewielka ñ nie prze-
kroczy≥a nigdy 12 osÛb. Zgromadzenie wywo-
dzi siÍ z Rzymu z oratorium úw. Filipa Nere-
usza (1515-1595), gdzie odprawiano pierwsze
naboøeÒstwa muzyczne. Brak miejsca na zabu-
dowanym wÛwczas doúÊ gÍsto terenie årÛdki
spowodowa≥, øe prawdopodobnie w 1771 r. lub
nieco wczeúniej, wzniesiono piÍtrowy budynek
na rzucie prostokπta, z szeúcioma pokojami,
kuchniπ i refektarzem. Otrzyma≥ on typowe dla
tego okresu dekoracje rokokowe. W 1805 roku
nastπpi≥a likwidacja kongregacji, a w po≥owie
XIX wieku utworzono tam dom dla sierot, ktÛ-
rych rodzice zmarli na cholerÍ. Domem, z pew-
nymi przerwami, zajmowa≥y siÍ siostry mi≥o-
sierdzia úw. Wincentego ‡ Paulo. åwiÍty ten,
zanim otrzyma≥ swojπ ulicÍ prowadzπcπ do
przytuliska na Zawadach, objπ≥ patronatem dzie-
≥a mi≥osierdzia na årÛdce.

Pod koniec XIX wieku, dziÍki przychylno-
úci arcybiskupa Floriana Stablewskiego, siostry
podjÍ≥y starania o pozwolenie na rozbudowÍ bu-
dynku. Poczπtkowo projekt przewidywa≥ po-
wiÍkszenie budynku przez dobudowanie kolej-
nej kondygnacji. ”wczesny konserwator pro-
wincjonalny dr Franz Schwarz nie wyrazi≥ na
to zgody, uwaøajπc s≥usznie, øe nadbudowa
zniszczy proporcje budynku i rokokowe szczy-

ty. W 1900 roku zaakceptowano innπ wersjÍ po-
legajπcπ na dobudowie wschodniego skrzyd≥a,
ktÛre razem z istniejπcπ czÍúciπ utworzy≥o cieka-
we domkniÍcie niewielkiego placu przy
koúciele. Nowy budynek dos≥ownie stopi≥ siÍ
ze starym dziÍki zastosowaniu tych samych
form stylowych typowych dla po≥owy XVIII
wieku. Widok od strony pÛ≥nocnej zdradza, øe
jest on zlepkiem dwÛch bry≥ zwiπzanych kapli-
cπ úw. JÛzefa. Budynek, ktÛry juø w 1934 roku
znalaz≥ siÍ w spisie obiektÛw, ktÛre bezwzglÍd-
nie naleøy chroniÊ, nie by≥ poddany komplek-
sowej konserwacji od czasu wojny, a moøe od
1900 roku? Wymiana pokrycia dachowego i pla-
stikowe okna nie sπ dzia≥aniem wystarczajπcym
i prawid≥owym. SzczegÛlnie jego piÍkna ele-
wacja wo≥a o szybki remont. RÛwnoczeúnie jed-
nak to zaniedbanie sugeruje, øe mamy przed
sobπ obiekt autentyczny, nie tkniÍty jeszcze rÍkπ
konserwatora, nie poprawiany, przez co prze-
mawiajπcy w sposÛb szczegÛlny do naszej wy-
obraüni. Oczywiúcie stan ten nie moøe trwaÊ
zbyt d≥ugo, bo zabytki nie remontowane, w
koÒcu kiedyú popadajπ w ruinÍ.

Po 1945 r. w budynku pofilipiÒskim sio-
stry ìwincentkiî prowadzi≥y przez jakiú czas
przedszkole, nastÍpnie kuchniÍ dla potrzebujπ-
cych i przez ca≥y czas uprawia≥y wzorcowo
ogrÛd warzywno-kwiatowy. Obiekt, mimo iø
stanowi≥ w≥asnoúÊ koúcielnπ, przejmowa≥ coraz
wiÍcej funkcji úwieckich ñ jak istniejπcy do dzi-

s≥uøbom m.in. oddzia≥om Straøy Miejskiej, PaÒ-
stwowej Straøy Poøarnej i Rejonowym Stacjom
Pogotowia Ratunkowego. PrzyczyniÊ siÍ to
moøe w przysz≥oúci do zwiÍkszenia skuteczno-
úci ich dzia≥ania. MÛzgiem systemu i zarazem
najdroøszym jego elementem jest Centralny
Punkt Archiwizacji znajdujπcy siÍ w Komen-
dzie WojewÛdzkiej Policji. W pamiÍci CPA
przechowywane sπ obrazy pochodzπce ze
wszystkich zainstalowanych w mieúcie kamer.
Krwiobiegiem systemu jest ring úwiat≥owodo-
wy, ktÛrym przesy≥ane sπ sygna≥y wizyjne i sy-
gna≥y sterowania kamerami. Dotychczas moni-
toringiem objÍto kilka strategicznych rejonÛw
miasta: Rondo Kaponiera (13 kamer), Dworzec
G≥Ûwny (4 kamery), przejúcie podziemne pod
ul. Dworcowπ (2 kamery), Stary Rynek (14 ka-
mer). Obecnie realizowana jest inwestycja przy
ul. G≥ogowskiej (7 kamer). Juø sπ pierwsze efek-
ty wprowadzenia w tych rejonach monitoringu.
ñ W monitorowanych przez nasze s≥uøby rejo-
nach odnotowujemy spadek przestÍpstw, pobiÊ,

siaj oúrodek zdrowia, úwieckie przedszkole,
mieszkania prywatne. Taka wielofunkcjonal-
noúÊ cennego zabytku nie sprzyja zachowaniu i
wydobyciu jego wartoúci historycznych i arty-
stycznych, czyli piÍkna. Naleøy mieÊ nadziejÍ,
øe nag≥oúniona na poczπtku roku propozycja
utworzenia przykatedralnej szko≥y chÛralnej dla
ch≥opcÛw i adaptacji dawnego budynku orato-
rian na ten cel dojdzie w najbliøszej przysz≥oúci
do skutku. Ze wzglÍdu na urok tego miejsca,
jego wartoúÊ zabytkowπ, dawne tradycje powi-
nien zostaÊ przywrÛcony blask piÍknej archi-
tektury oøywionej dodatkowo úpiewem i dzie-
ciÍcym gwarem. ByÊ moøe w innej nieco skali
uda siÍ stworzyÊ klimat otoczenia szko≥y bale-
towej sπsiadujπcej z poznaÒskπ Farπ.

Gabriela Klause

kradzieøy samochodÛw, w≥amaÒ i aktÛw wan-
dalizmu aø o 40 % ñ mÛwi Andrzej Borowiak ñ
Rzecznik Komendy Miejskiej Policji. Stanowi
to zachÍtÍ w≥adz Poznania do rozbudowy sys-
temu. Z informacji uzyskanych od Zbigniewa
Hoffmana ñ pe≥nomocnika prezydenta ds. pro-
gramu ìBezpieczny PoznaÒî wynika, iø planu-
je siÍ juø podobne inwestycje na Trasie Poz-
naÒskiego Szybkiego Tramwaju, ul. åw. Mar-
cin, Jeøycach, oraz Nowym Mieúcie.

KAMERY NA NOWYM MIEåCIE
Istnieje juø wstÍpna propozycja rejonÛw

rozmieszczenia kamer w naszej dzielnicy. A sπ
to: 1) Rondo årÛdka, 2) Rondo Rataje, 3) Ron-
do Staro≥Íka, 4) skrzyøowanie ñ ul. Jana Paw≥a
II i ul. Majakowskiego, 5) skrzyøowanie ñ ul.
L. Zamenhoffa i ul. Obrzyca, 6) ul. Wioúlarska, 7)
skrzyøowanie ul. W. Majakowskiego i ul. Char-
towo, 9) Malta ñ Meta toru regatowego, 10)
Malta ñ Plac (koncerty i imprezy plenerowe).
Centrum dozoru dla tego obszaru znajdowaÊ siÍ

ma w komisariacie Policji ñ Nowe Miasto przy
ul. Polanki 24. Poniewaø sπ to propozycje wstÍp-
ne, samorzπdy pomocnicze przedstawiajπ jesz-
cze swoje postulaty w tym zakresie np. Gerard
Cofta Przewodniczπcy Rady Osiedla OstrÛw
Tumski ñ årÛdka ñ Zawady, zg≥osi≥ juø propo-
zycjÍ objÍcia systemem zabytkowych zespo≥Ûw
Ostrowa Tumskiego i årÛdki. ñ Chcielibyúmy,
aby w ten sposÛb chroniÊ znajdujπce siÍ tam
zabytki przed wandalami i z≥odziejami. OprÛcz
tego, moglibyúmy takøe partycypowaÊ w kosz-
tach pod≥πczenia årÛdki do ringu úwiat≥owo-
dowego oraz zakupiÊ kamery dla tego rejonu ñ
wyjaúnia Cofta. Propozycje lokalizacyjne moø-
na zg≥aszaÊ w Miejskim Inspektoracie Ochro-
ny Cywilnej. W tym roku planuje siÍ ostatecz-
ne ustalenie punktÛw umieszczenia kamer na
Nowym Mieúcie oraz opracowanie dokumen-
tacji projektowo ñ technicznej inwestycji. Na
wszystkie prace zwiπzane z monitoringiem, w
tym prace dokumentacyjne dotyczπce naszej

Dawny dom kongregacji filipinÛw
ñ zabytek do rewitalizacji
M≥odzi ludzie, przybywajπcy okazjonalnie na årÛdkÍ do kina ìMaltaî, czÍsto dzielπ siÍ spostrzeøe-
niami na temat tego miejsca. Zwracajπ uwagÍ na szczegÛlnπ magiÍ tkwiπcπ w kameralnym placy-
ku przy ulicy FilipiÒskiej. Jego urok wyp≥ywa ze skali i otoczenia, na ktÛre sk≥ada siÍ pÛünogotycki
koúciÛ≥ úw. Ma≥gorzaty, z jej murowanym ogrodzeniem, wspomniane kino ìMaltaî mieszczπce siÍ
w budynku dawnego Domu Katolickiego z 1929 roku, wreszcie piÍkny budynek dawnej kongrega-
cji filipinÛw. Klimat dawnego czasu i trochÍ ma≥omiasteczkowy charakter zakπtku podkreúla jesz-
cze nierÛwna nawierzchnia ulicy z tzw. kocich ≥bÛw.

Czy nowa inicjatywa w≥adz lokalnych zwiÍkszy nasze bezpieczeÒstwo?(dokoÒczenie ze str. 1)

Dawny dom kongregacji filipinÛw przed rozbudowπ (ok. 1890 r.)

Dawny Dom kongregacji filipinÛw po rozbudowie w 1900 r.
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90 LAT HARCERSTWA NA åR”DCE

Stπd nasz rÛd
90-ta rocznica powstania II Druøyny SkautÛw im. Kazimierza Wielkiego, sta≥a siÍ
piÍknπ okazjπ dla zorganizowania ìSpotkania harcerskich pokoleÒî na årÛdce.

DzieÒ 12 grudnia 1913 roku, jest dniem narodzin popularnej harcerskiej ìDwÛjkiî
na årÛdce. W bieøπcym roku, w dniu 12 grudnia minie wiÍc dok≥adnie 90 lat od jej
powstania, ktÛre nastπpi≥o w wyniku podzia≥u druøyny skautÛw poznaÒskich ìPiastî na
trzy samodzielne druøyny. Pierwszym druøynowym ìDwÛjkiî by≥ dh Henryk åniegocki.

Ze wzglÍdÛw pogodowych, 90-tπ rocznicÍ narodzin naszej druøyny obchodzono
juø 20 wrzeúnia, w ostatniπ sobotÍ bieøπcego lata.

Program spotkania by≥ bogaty. Jubileusz rozpoczÍ≥a zbiÛrka raport o gotowoúci
druøyny oraz goúci do rozpoczÍcia rocznicowych uroczystoúci. Po odegraniu przez or-
kiestrÍ dÍtπ z KÛrnika i odúpiewaniu przez zebranych na szkolnym placu uczestnikÛw,
hymnu ZHP, nastπpi≥ przemarsz ulicami: GdaÒskπ, OstrÛwek i årÛdka do koúcio≥a pw.
úw. Ma≥gorzaty na uroczystπ MszÍ úw. dziÍkczynnπ. Mszy úw. przewodniczy≥ ks. pra≥at
dr Jerzy Adamczak (ìWiarusî 2 PDH, syn hufcowego hufca ìårÛdkaî úp. druha hm
Tadeusza Adamczaka). MszÍ úw. koncelebrowali: ks. pra≥at Kazimierz KrÛlak, ks. ka-
nonik Ireneusz Szwarc, ks. kan. JÛzef Wartecki (Wiarus 2 PDH), ks. Pawe≥ Kujawa ñ
Kapelan Wielkopolskiej Chorπgwi ZHP i ks. Marek JaÒski ñ Kapelan Chorπgwi Wielko-
polskiej Zwiπzku Harcerstwa Rzeczypospolitej. MszÍ úw. zakoÒczono podnios≥ym ìBoøe
coú PolskÍî, granym przez kÛrnickπ orkiestrÍ dÍtπ i zaúpiewany przez t≥umnie wype≥-
niony koúciÛ≥ ñ zwany ìPer≥π årÛdkiî.

Z koúcio≥a, przy dzwiÍkach marszy harcerskich, przemaszerowano Rynkiem årÛdec-
kim i ul. Bydgoskπ do PoznaÒskiej OgÛlnokszta≥cπcej Szko≥y Muzycznej I Stopnia nr 2

im. Tadeusza Szeligowskie-
go. Na szkolnym podwÛrzu
oczekiwa≥a na uczestnikÛw
smaczna, harcerska grochÛw-
ka, chleb i napoje. Po posi≥-
ku ñ zwiedzanie ìWystawy
90-lecia 2 PDHî i udzia≥ w
o k o l i c z n o ú c i o w y m
programie jubileuszowym
w auli szko≥y. Aula wnet
rozko≥ysa≥a siÍ gromko úpie-
wanymi pieúniami i piosen-
kami harcerskimi oraz pa-
triotycznymi.

UroczystoúÊ zakoÒczono ì≥aÒcuchem bratnich, harcerskich sercî i piosenkami po-
øegnalnymi. Wszystkim uczestnikom tej donios≥ej dla ìDwÛjkowcÛwî uroczystoúci sk≥a-
damy tπ drogπ ñ gromkim harcerskim ìCzuwajî ñ serdeczne podziÍkowanie.

Stanis≥aw GromadziÒski
Komendant Harcerskiego KrÍgu SeniorÛw 2 PDH ìWiarusyî

dzielnicy, w budøecie na 2003 rok zare-
zerwowano 3†691†057 z≥. W budøecie na
2004 rok ñ zgodnie z zapewnieniami po-
znaÒskich radnych - znajdπ siÍ pieniπdze
na realizacjÍ inwestycji.

WIELKI BRAT PATRZY?
MieszkaÒcy wyraøajπ swoje poparcie dla

wprowadzenia monitoringu w naszej dziel-
nicy. I trudno siÍ im dziwiÊ, przecieø nie
chodzi tu o úledzenie obywateli przez w≥adze,
jak u Orwella, czy wúcibskie podglπdanie,
jak w modnych dziú programach reality show,
lecz o bezpieczeÒstwo, ktÛrego coraz czÍú-
ciej nie odczuwajπ. Pozostaje mieÊ nadziejÍ,
iø zgodnie z obietnicami poznaÒskich w≥oda-
rzy, Nowe Miasto zostanie objÍte monitorin-
giem juø w 2004 roku.

Micha≥ Tuchowski

Zdaniem mieszkaÒcÛw:
Eligiusz Golimowski, organista:
ìTo dobrze, øe miasto wprowadza
monitoring. Trzeba jednak pamiÍ-
taÊ, øe nie wystarczy zakupiÊ i za-
montowaÊ kosztowny sprzÍt. Trze-
ba jeszcze odpowiednio wyszkoliÊ
ludzi, ktÛrzy go bÍdπ obs≥ugiwaÊ.î

Maksymilian Magowski, licea-
lista: ìDziÍki monitoringowi w
naszej dzielnicy bÍdzie bez-
pieczniej. Na pewno ograniczy
to akty wandalizmu. Popieram
ten pomys≥.î

Ewa Hoffman, sprzedawca:
ìWielokrotnie s≥ysza≥am juø o
kradzieøach i rozbojach, szcze-
gÛlnie na starszych osobach pod
Rondem årÛdka. Jestem przeko-
nana, øe monitoring ograniczy
iloúÊ takich zajúÊ.î

wyplatania koszy, plantacji ryøu i kukurydzy. Sπ teø wioski,
w ktÛrych od pokoleÒ kobiety wyrabiajπ jedwab i szyjπ sari.

PDA jest w≥aúcicielem sieci restauracji, klinik oraz skle-
pÛw, z ktÛrych dochÛd przeznaczony jest na pomoc najuboø-
szym, w tym chorym na AIDS. Organizacja ta prowadzi teø
wspÛlne przedsiÍwziÍcia z duøymi korporacjami, ktÛre two-
rzπ miejsca pracy w najbiedniejszych rejonach Tajlandii,
a PDA przygotowuje i szkoli przysz≥ych pracownikÛw. W ten
sposÛb firma NIKE, produkujπca obuwie, zatrudni≥a ok. 2000
osÛb z terenÛw wiejskich, g≥Ûwnie bezrobotnπ m≥odzieø. Duøo
mÛwi siÍ tutaj o wspÛlnej odpowiedzialnoúci sektora biznesu,
organizacji obywatelskich i paÒstwa za rozwiπzywanie pro-
blemÛw ubÛstwa.

PDA udziela tez mikropoøyczek biednym rodzinom na
rozpoczÍcie w≥asnej dzia≥alnoúci gospodarczej. NajczÍúciej
rodzina dotkniÍta problemem AIDS i rodzina zdrowa przed-
stawiajπ projekt wspÛlnego przedsiÍwziÍcia gospodarczego,
na ktÛry otrzymujπ poøyczkÍ.

W czasie mojego pobytu w Tajlandii zaprzyjaüni≥am siÍ
z przedstawicielami misji katolickiego koúcio≥a z Norwegii
i odwiedzi≥am centrum pomocy chorym na AIDS prowadzo-
nym przez w≥oskich misjonarzy. By≥o to dla mnie wstrzπsajπ-
cym przeøyciem: dzieci i m≥odzieø w wieku od 8-15 lat zakaøona
przez rodzicÛw lub w wyniku gwa≥tu, z perspektywπ øycia
nie d≥uøszπ niø 4-5 lat, pÛ≥przytomne kobiety i mÍøczyüni,
przypominajπcy szkielety, umierajπcy w hospicjum, ogromne
zaangaøowanie misjonarzy, tajskich siÛstr zakonnych ze skoú-
nymi oczami i wolontariuszy z rÛønych stron úwiata. Na úcia-
nach wisia≥y obrazy Ojca åwiÍtego, Matki Teresy i åw. Te-
reski od Dzieciπtka Jezus, bliskiej mi ze wzglÍdu na ìDialogi
Karmelitanekî, ktÛre graliúmy z m≥odzieøπ z KSM-u.

Dzisiaj piszÍ ten list ze stolicy Bangladeszu ñ Dhaka, gdzie
spotka≥am siÍ z moimi rodzicami, ktÛrzy uczestniczπ w spo-
tkaniu przedsiÍbiorcÛw spo≥ecznych przyby≥ych z rÛønych
kontynentÛw. Uderza wielka bieda, ogromne iloúci úmieci,
tysiπce riksz i øebrzπce na ulicach dzieci. Uczestniczy≥am tu
we Mszy úw. w czasie ktÛrej ksiπdz nawiπza≥ do 25-lecia pon-
tyfikatu Jana Paw≥a II i beatyfikacji Matki Teresy (do Kalku-
ty stπd jest tylko 200 km) i powiedzia≥, ze úwiÍtymi nie wy-
starcza siÍ zachwycaÊ, ale trzeba ich naúladowaÊ.

CieszÍ siÍ, ze mog≥am podzieliÊ siÍ swoimi doúwiadcze-
niami. ChÍtnie napiszÍ jeszcze o nastÍpnych etapach moich
podrÛøy. Dla wszystkich, ktÛrzy chcπ siÍ ze mnπ skontakto-
waÊ podaje adres e-mailowy:  arunothaipda@hotmail.com

Serdecznie pozdrawiam
Ewa Sadowska 19.10.2003

List z Tajlandii (dokoÒczenie ze str. 8)



8 WOK”£ åR”DKI
Kwartalnik Osiedla   OstrÛw Tumski ñ årÛdka ñ Zawady

Rytm dnia dziewiÍciu braci øyjπcych i pra-
cujπcych na poznaÒskim Tumie wyznaczajπ mo-
dlitwa i praca. Juø o godzinie 5.10 brat JÛzef Przy-
bysz, budzi swych wspÛ≥braci przy pomocy
dzwonka, by po porannej toalecie, o godzinie 5.30
rozpoczπÊ dzieÒ jutrzniπ oraz rozmyúlaniem. Po-
tem jest Msza úwiÍta, úniadanie, a nastÍpnie ro-
zejúcie siÍ do swoich obowiπzkÛw.

Brat Rafa≥ Pentlinowski na co dzieÒ pracuje
w Archiwum. Lubi swojπ pracÍ. Polega ona na
obs≥udze interesantÛw, ktÛrym wydaje dokumenty
i akty potrzebne do badaÒ naukowych czy ñ coraz
czÍstszych ñ prac zwiπzanych z rodzinnπ gene-
alogiπ. Z dumπ podkreúla, iø wielokrotnie trzyma≥
w rÍku bardzo stare akta m.in.: Immunitet dla Cy-
stersÛw w Obrze wydany przez W≥adys≥awa
Laskonogiego w 1231 roku oraz Dokument Prze-
mys≥a I z 1247 roku nadajπcy przywileje Koúcio-
≥owi i Klasztorom. Brat Rafa≥ poza swoja pracπ,
duøo czasu poúwiÍca s≥uchaniu muzyki. ñ Moim
marzeniem jest takøe nauka gry na instrumencie
klasycznym, potrzeba jest tu jednak zgoda Prze-
≥oøonego Generalnego, na ktÛrπ czekam ñ zdra-
dza swoje marzenie br. Rafa≥.

LIST Z TAJLANDII
Serdecznie pozdrawiam wszystkich czytel-

nikÛw ìWokÛ≥ årÛdkiî z Tajlandii, gdzie odby-
wam roczny staø w Stowarzyszeniu na Rzecz
Rozwoju WspÛlnot (PDA). Mam szczÍúcie,
gdyø taka przygoda spotyka mnie po raz dru-
gi. Wczeúniej dziÍki Siostrom Urszulankom,
do ktÛrych Liceum w Poznaniu uczÍszcza≥am,
mog≥am ukoÒczyÊ klasÍ maturalnπ w Kolora-
do. A teraz po III roku Etnolingwistyki na UAM
(gdzie studiujÍ m.in. jÍzyk i kulturÍ tajskπ),
znalaz≥am siÍ w Tajlandii, w organizacji, ktÛra
pokrywa koszty mojego przelotu i pobytu.

Z tej ogromnej odleg≥oúci jeszcze wyraüniej
dostrzegam znaczenie doúwiadczeÒ wyniesio-
nych ze årÛdki i Zawad, z ducha Katedry na
Ostrowie Tumskim i koúcio≥a úw. Ma≥gorzaty,
z przedstawieÒ teatralnych, spotkaÒ i rozmÛw
w KSM-ie. Bardzo pomaga mi teø moje wzra-
stanie w ìBarceî.

Na lotnisku w Bangkoku przywitali mnie
przyjaciele ze Stowarzyszenia PDA. Przejeødøa-
jπc przez miasto zasta≥am zat≥oczone ulice, lu-
dzi rÛønych religii i kolorÛw skÛry witajπcych
siÍ uk≥onem, pozdrawiajπc siÍ tradycyjnym ìsa-
wadii khaî. ArchitekturÍ miasta urozmaicajπ
úwiπtynie ze z≥oconymi dachami. Na ulicach
taksÛwki na trzech kÛ≥kach z odkrytymi dachami
nazywane ìtuk-tukî i handlarze w kapeluszach
z trzciny sprzedajπcy najrÛøniejsze gatunki owo-
cÛw, w wiÍkszoúci nieznanych w Europie. Lu-
dzie jeødøπ do pracy tzw. podniebnym tramwa-
jem, ktÛry kursuje na wybudowanych metalo-
wych kondygnacjach wysoko ponad g≥owami
przechodniÛw. Moøna tez spotkaÊ mÍøczyzn
prowadzπcych s≥onie okryte ozdobnymi kapami.

Pierwszy okres mojego pobytu w Tajlandii
to poznawanie ludzi i miejsc zorganizowanych
przez PDA. Najpierw pracowa≥am w biurze,
ktÛre mieúci siÍ w kilkupiÍtrowym budynku na
g≥Ûwnej ulicy Bangkoku. Tam teø sπ pokoje dla
wolontariuszy, gdzie mieszkam wraz z 23-letniπ
Huang Lu z Chin oraz 30-letniπ Jenny z USA.
PÛüniej, przez miesiπc zdobywa≥am doúwiad-
czenia w eksperymentalnej szkole dla dzieci
wiejskich uczπc je angielskiego i teatru. Szko≥a
zosta≥a wybudowana przez Anglika, biznesmena
Jamesa Clarka i realizuje nowatorski program
nauczania, oparty o ≥πczenie wiedzy teoretycz-
nej z praktykπ (dzieci m.in. sadzπ ryø, przygo-
towujπ lunch dla ca≥ej szko≥y, przedstawiajπ
historiÍ Tajlandii w teatrze kukie≥kowym itp.)
Bardzo zaprzyjaüni≥am siÍ z uczniami i ich
rodzinami. Dzieci nazywa≥y mnie ìKhun Na-
mpyngî co oznacza ìPani MiÛdî, bo trudno im
by≥o wymÛwiÊ moje polskie imiÍ. Odwiedza-
≥am ich domy. Mieszkajπ w drewnianych cha-
tach pokrytych liúÊmi bambusa, rodziny øyjπ z

(dokoÒczenie na str. 7)

Bracia Serca Jezusowego
WyrÛønia ich specyficzny strÛj: czarny habit na wzÛr kap≥aÒskiej sutanny, przepasany
zielonym pasem oraz ukrytym pod habitem krzyøem. Moøna ich spotkaÊ pracujπ-
cych w wielu instytucjach koúcielnych na poznaÒskim Ostrowie Tumskim: jako zakry-
stianÛw w Katedrze, furtianÛw w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i Pa≥acu
ArcybiskupÛw, czy Diecezjalnym Archiwum. Bracia Serca Jezusowego ñ ofiarni w
swojej pos≥udze, zawsze øyczliwi i otwarci na drugiego cz≥owieka, sπ piÍknym zna-
kiem bogatego øycia poznaÒskiego Koúcio≥a.

o≥tarzu koúcio≥a pw. Przemienienia PaÒskiego w
Prze≥Íku. Cz≥onkowie Bractwa zobowiπzujπ siÍ
m.in. do odmawiania codziennie okreúlonych mo-
dlitw, zyskiwania odpustu zupe≥nego w Uroczy-
stoúÊ Przemienienia PaÒskiego i UroczystoúÊ
Aposto≥Ûw Piotra i Paw≥a, a takøe umieszczenia
obrazu Przemienienia PaÒskiego w domu. Brat
JÛzef z radoúciπ podkreúla, iø niedawno J. E. Ks.
Bp dr Andrzej Suski Biskup Diecezji ToruÒskiej
zatwierdzi≥ statut Bractwa.

W Archikatedrze pracuje takøe brat Miros≥aw
Ma≥kowski. Zawsze uúmiechniÍty i pogodny,
znany z ciÍtego dowcipu. Pochodzi z P≥ocka. W la-
tach 1993-2000 pracowa≥ w Instytucie Polskim
w Rzymie. To z tego okresu pochodzπ jego najpiÍ-
kniejsze wspomnienia dotyczπce spotkaÒ z osobπ
Ojca åwiÍtego. Pozna≥ w tym czasie wielu przy-
jaciÛ≥, z ktÛrymi do dziú utrzymuje kontakt m.in.
Andrzeja Sochackiego, ktÛry swoim Harleyem
Davidsonem wielokrotnie okrπøy≥ kulÍ ziemskπ,
zwiedzajπc sanktuaria maryjne. Brat Mirek w
wolnych chwilach lubi zwiedzaÊ poznaÒskie
úwiπtynie. Interesuje siÍ takøe liturgiπ w obrzπd-
ku bizantyjskim i ruchem ekumenicznym. Jest
zapalonym turystπ, lubi chodziÊ po Tatrach.

Istotπ øycia wspÛlnoty Braci Serca Jezusowe-
go (trzeba tutaj takøe wspomnieÊ o br. Mieczys≥a-
wie KÍdzierskim i br. S≥awomirze Steczkowskim
ñ seminaryjnych furtianach, br. Zygfrydzie Sitko
ñ furtianie w Pa≥acu Arcybiskupim, br. Robercie
BiÒkowskim ñ szoferze Ks. Abpa Stanis≥awa
Gπdeckiego, bracie Emilu Wiesio≥ku ñ zakrystia-
ninie katedralnym i o bracie Tomaszu Jasiczaku,
superiorze, pracujπcym w Kurii Arcybiskupiej i
jako szofer ks. Abpa Zdzis≥awa Fortuniaka) jest
praca dla Koúcio≥a lokalnego, ale przede wszyst-
kim modlitwa, z ktÛrej czerpiπ oni si≥Í do s≥uøby.
Dlatego duchowoúÊ braci oparta jest na: Eucha-
rystii ñ ürÛdle øycia i dzia≥alnoúci Koúcio≥a, sa-
kramencie pojednania i pokuty ñ nieustannym od-
nawianiu jednoúci z Bogiem, Liturgii Godzin oraz
g≥Íbokim naboøeÒstwie do NajúwiÍtszego Serca
Jezusa. O godzinie 12.10 bracia zbierajπ siÍ na
modlitwie popo≥udniowej, o 12.30 tradycyjnie juø
jest obiad przygotowany przez StefaniÍ Rembal-
skπ, doskona≥π, zdaniem braci, kucharkÍ. NastÍp-
nie powrÛt do swoich obowiπzkÛw. O godzinie
17.40 kolacja, 18.00 kompleta, 18.00 ñ 22.00 czas
na rekreacjÍ (film, dobra ksiπøka, spacerÖ).

Tak wyglπda ich ìszary dzieÒî i tacy sπ w≥a-
únie Bracia Serca Jezusowego z Ostrowa Tum-
skiego. Ich øycie, z pozoru zwyczajne, po bliø-
szym poznaniu staje siÍ niezwyk≥e. Jak sami mÛ-
wiπ o sobie: ìjesteúmy zwyk≥ymi ludümi, mamy
swoje wady i zalety, a swoje powo≥anie do stanu
zakonnego traktujemy jako coú niezwyk≥ego ñ
wielkie szczÍúcie.î

Micha≥ Tuchowski

DzieÒ 21 listopada 1923 r. jest dniem erygowania Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. Jego za≥oøycielem
jest br. Stanis≥aw Andrzej Kubiak. W 1937 r. Ks. Kard. August Hlond wrÍcza nowe konstytucje i zmienia
ustrÛj zakonny. W 1982 r. Ks. Arcybiskup PoznaÒski Jerzy Stroba zatwierdza posoborowe konstytucje.
W dniu 21 listopada 1998 r. Zgromadzenie Braci Serca Jezusowego obchodzi Jubileusz 75-lecia istnienia.
Obecnie Zgromadzenie Braci Serca Jezusowego liczy 57 braci zakonnych. WewnÍtrznym charyzmatem
wspÛlnoty jest duch wynagradzania Boøemu Sercu za grzechy i zniewagi, jakich doznaje od ca≥ej ludzkoúci.
Zgodnie z wolπ brata za≥oøyciela nie przyjmujπ úwiÍceÒ kap≥aÒskich, sk≥adajπc jednoczeúnie úluby zakon-
ne: czystoúci, ubÛstwa i pos≥uszeÒstwa. PracÍ swπ spe≥niajπ jako zakrystianie w katedrach, furtianie w
seminariach duchownych, w domach i kuriach biskupich, jako katecheci, organiúci, si≥y biurowe w wielu
instytucjach koúcielnych kraju i za granicπ. Obecnie majπ 13 domÛw zakonnych w 10 miastach Polski
i Europy. W dniu 13 czerwca 1999 r. Ojciec åwiÍty dokona≥ uroczystej beatyfikacji 108 MÍczennikÛw za
wiarÍ, wúrÛd ktÛrych jest b≥. brat JÛzef Zap≥ata ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego.

Brat JÛzef Przybysz pracuje jako zakrystianin
w Katedrze, jest dobrym duchem tej úwiπtyni.
Pracowa≥ juø w wielu placÛwkach koúcielnych
m.in.: w £omøy, Rzymie (Instytut Polski), jed-
nak, jak podkreúla, z Poznaniem i jego Katedrπ
zwiπzany jest najsilniej, takøe z tej racji, iø w pod-
poznaÒskim Puszczykowie znajduje siÍ Dom Ge-
neralny Zgromadzenia. Brat JÛziu ñ jak po-
wszechnie go nazywajπ ñ s≥ynie ze skromnoúci
i pokory. Moøe, dlatego tak niewielu wie, iø to
w≥aúnie on jest wspÛ≥za≥oøycielem Bractwa Prze-
mienienia PaÒskiego w Prze≥Íku, malowniczej
wiosce po≥oøonej w wojewÛdztwie warmiÒsko-
mazurskim, z ktÛrej pochodzi. Celem naszego
bractwa ñ t≥umaczy brat JÛzef ñ jest uczczenie w
godny sposÛb Przemieniajπcego Pana Jezusa, ktÛre-
go ≥askami s≥ynπcy obraz znajduje siÍ w wielkim

W starej organistÛwce przy ul. Ks. Ignacego Posadzego 6 na
Ostrowie Tumskim mieszka wspÛlnota Braci Serca Jezusowego


