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W NUMERZE m.in.:  Taki mam zawód     
 Korupcja na Stawie Browarnym c.d.    
  Jak syrenę 105 ukradli w Neapolu
              W harcerskim kręgu
             Udręka mieszkańców
               Z kroniki policyjnej 

Fot.
Krzysztof 
Styszyński

Warto uczestniczyć w życiu swoich małych ojczyzn

Udręka mieszkańców s. 6 

SP45: Mamy Rekord! s. 14 

Udostępniony po remoncie pa-
łac w Rogalinie  ze wspaniałą 
galerią obrazów, bibloteką itd. 
naprawdę warto odwiedzić.  
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Fot. Hieronim Dymalski

Po spektaklu „Marlena”, od prawej: Państwo Danuta i Stanisław 
Bukowscy – rodzice Izabelli Bukowskiej, ona sama z kwiatami, 
dziennikarka „MY” Ewa Kłodzińska,  Romuald Grząślewicz – 

dyrektor teatru Scena na Piętrze.          Fot. Krzysztof Styszyński

Powstał dzięki Radzie Osiedla i jest przez nią wzbogacany - plac 
zabaw w Parku Nadolnik na Głównej. Widoczny na zdjęciu moni-

toring (z lewej) oddany został do użytku latem ub.r. jako część osie-
dlowego systemu. Ostatnio w całym Parku zainstalowano 

nowoczesne i estetyczne latarnie, a jedną z nich widzimy na zdjęciu.  

Chrzest Mieszka I i jego drużyny pokazali uczniowie SP nr 85 inau-
gurując w ten sposób jubileusz 1050-lecia przyjęcia chrześcijaństwa 

w Polsce. O doniosłości chrystianizacji naszego narodu będzie się  
w tym roku mówić bardzo wiele.
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mamy z czym walczyć

chcą więcej uprawnień
Odpowiedź Wydziału Ochrony Środowiska UM, odnosząca 

się do naszych zarzutów o fikcji odmulania Stawu Browarnego 
w Kobylepolu, jest dalszym brnięciem w nieprawdę. W istocie 
dostarcza następnych dowodów korupcji. 

Oświadczono poprzednio, że osady ze stawu były wywożone 
przez 10 dni do oddalonej 50 km miejscowości Szewce w gminie 
Buk, a każda z sześciu wywrotek wykonywała dziennie 10 kursów. 
Nie padła wtedy żadna inna nazwa miejscowości składowania 
namułów. Tymczasem we wspomnianej odpowiedzi Szewce nie 
są w ogóle wymienione, natomiast podano, że namuły złożono 
głównie (4580 m sześc.) w znacznie bliżej położonych Podstoli-
cach w gminie Nekla i mniejsze ilości w miejscowościach Dako-
wy Suche gmina Buk (510 m sześc.) i w Piekarach gmina Stęszew 
(720 m sześc.). Napisano też, że namuły wywożono przez 22 dni, 
a więc ponad dwukrotnie dłużej, niż podano poprzednio.

Nowe informacje, rażąco odmienne od poprzednich, też nie 
mogą przekonać, że ze Stawu Browarnego wywieziono prawie 
6 tys. m sześc. namułów. Gdzie choćby czas na konieczne od-
sączanie namułów, co jest procesem bardzo powolnym. Przez 
wiele dni wywrotki z mokrym namułem musiałyby wyjeżdżać 
znad Stawu Browarnego od świtu do nocy co kilkanaście minut, 
jadąc ulicami Majakowskiego i Browarną. Taki intensywny ruch 
ciężkich i brudzących drogę pojazdów byłby utrapieniem miesz-
kańców, a nikt niczego takiego nawet nie zauważył, bo w istocie 
były co najwyżej sporadyczne, pojedyncze kursy. 

Załączone do pisma zdjęcia jako „dokumentacja” wykona-
nych prac, a stanowią jedynie scenografię do całkowicie nie-
prawdziwej opowieści. Na żadnym ze zdjęć nie utrwalono np. 
tak ważnych czynności i faktów jak odsączanie namułów, ich za-
ładunek na wywrotki, rozładunek wywrotek w miejscu składo-
wania wywiezionych namułów. Takich zdjęć nie zrobiono, bo ta-
kich faktów po prostu nie było. Pokazano natomiast niczego nie 
dowodzące pojazdy, koparki, zaorane pola, rozjeżdżony grunt. 
Podający rażąco niewiarygodne informacje urzędnicy Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta są albo zupełnie niekompe-
tentni, albo zupełnie niezainteresowani ustaleniem prawdy. 

Pytania skierowane ostatnio do dyrektora WOŚ.
Dlaczego, na jakiej podstawie, w 2015 roku prawie potrojo-

no ilość namułów zleconych do wywozu w porównaniu z ilością 
zleconą w 2014 roku?

Skąd wzięły się pieniądze na trzykrotnie większy rozmiar 
prac? Twierdzono wcześniej, że odmulanie rozłożono na cztery 
lata (2012-2015) z uwagi na brak środków, pozwalających wy-
konać wszystko w jednym roku.                      Marcin Dymczyk 

 Wszyscy widzieli taki Staw Browarny bez wody w końcu ub. 
roku, ale nikt nie widział, aby wywożono wydobyte z jego dna 

namuły. A od 12 listopada do 7 grudnia miały być rzekomo 
584 kursy  wywrotek o ładowności 10 m3 każda.   

Z korupcją w Polsce jest trochę lepiej niż przed rokiem, ale 
nadal bardzo źle. Organizacja Transparency International 
opublikowała ranking dotyczący korupcji na świecie za 2015 
rok. Polska awansowała w nim wprawdzie o pięć miejsc i znaj-
duje się teraz na trzydziestym, ale do zachodniej Europy nadal 
nam bardzo daleko. 

Liderem rankingu - z najniższą korupcją w świecie - jest Da-
nia, dalej lokują się kolejno Finlandia, Szwecja, Nowa Zelan-
dia, Holandia, Norwegia, Szwajcaria, Singapur i na 10. pozycji 
Niemcy. USA zajmują 16 miejsce, a Rosja 119, na 168 klasyfi-
kowanych państw. Ostatnie zajmuje afrykańska Somalia. Na 
tym samym miejscu co Polskę sklasyfikowano też Tajwan.

Tak blisko Polsce geograficznie do państw o najniższej korup-
cji w świecie, a jednocześnie tak bardzo daleko pod względem 
uczciwości ocenianej przez międzynarodową instytucję AI. Mo-
żemy się pocieszać i żywić nadzieje, że jako ludzie i społeczeń-
stwo nie jesteśmy aż tak bardzo gorsi od  północnych czy za-
chodnich sąsiadów. Nasza zła pozycja w korupcyjnym rankingu 
wynika być może głównie ze spuścizny po poprzednim ustroju, 
który nadal trwa w o funkcjonowaniu służb publicznych, men-
talności urzędników itd. Mamy więc z czym walczyć.           md 

Słabe do niedawna namiastki samorządności lokalnej, zwane 
protekcjonalnie, a nawet lekceważąco jednostkami pomocniczymi, 
nabierają siły, znaczenia i pewności siebie. Głównie jest to sku-
tek oddania do dyspozycji rad osiedli znacznych pieniędzy, które 
pozwalają robić dla bliskiej społeczności tyle, że ona to dostrze-
ga i docenia. Jeśli twórcy tzw. reformy poznańskich jednostek po-
mocniczych taki skutek chcieli osiągnąć, to chwała im za to. Ży-
cie wyprzedza jednak teorie i obecnie zachodzi pilna konieczność 
uwzględnienia w przepisach o radach osiedli ich nowej roli.

Rosnące możliwości zrobienia czegoś realnie pożytecznego 
dla współmieszkańców buduje lokalnie autorytet rad osiedli, ale  
i zwiększa wobec nich oczekiwania. Spełnianie ich napotyka wszak-
że na silne biurokratyczne przeszkody, którymi autorzy wspomnia-
nej reformy się nie zajmowali, bo ich nie mogli nawet przewidzieć. 
Nadal obowiązują przepisy z poprzedniego okresu, gdy „jednostki 
pomocnicze” nic nie mogły i dla urzędników miały być i były głów-
nie chłopcami na posyłki. Teraz stają się coraz bardziej znaczą-
cymi, samodzielnymi uczestnikami demokracji, a to dla ludzi zza 
biurek jest trudne do przełknięcia.

Nie podamy tu rzecz jasna sposobu wyposażenia rad osiedli  
w nowe, większe uprawnienia, ale taka pilna konieczność istnie-
je i narasta. Ze strony osiedlowych działaczy płyną coraz bardzie 
zdecydowane żądania nowego ustalenia ich relacji z miejską ad-
ministracją. Trzeba na nowo racjonalnie określić takie zasady dys-
ponowania lokalnymi budżetami, aby rady osiedli miały nad nimi 
niezbędną kontrolę. Obecnie na wydatkowanie tych niemałych 
kwot zbyt duży wpływ mają urzędnicy poszczególnych wydziałów, 
zlecając np. przygotowywanie różnych projektów technicznych. Tu 
dochodzi do patologii, ale to już inny temat.    Marcin Dymczyk
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wymowa ludzkich łez

zmiany są konieczne 
Czy w naszym mieście można coś zmie-

nić? Większość z nas słusznie odpowie, 
że wiele rzeczy powinno funkcjonować 
lepiej. A to „wiele” w dużej mierze za-
leży właśnie od nas. Uczestniczyłem w 
jednodniowych warsztatach w Concordii 
Design, na których rozważaliśmy wizję 
miasta, w którym mieszkańcom żyło by 
się lepiej, a decyzje były mądrze podej-
mowane.

W grupie, do której należałem, byli: osoba zatrudnioną w transporcie 
(ZTM), przedsiębiorca, reprezentanci niepełnosprawnych oraz osoba z 
kręgu kultury. Każdy miał zatem inne spojrzenie. Brak spójności zarzą-
dzania oraz brak odpowiedzialności za błędne decyzje - to przewijało się 
w każdej wypowiedzi, jak ,,mantra” powtarzana w nieskończoność. Czy 
jest jakiś sposób, by to zmienić?

Pracując niespełna rok w Radzie Osiedla spotykam się często z 
umniejszaniem roli tych - przecież podstawowych - organów samo-
rządowych. No bo jak można nazywać pewne decyzje czy działania 
urzędników. Urzędy pracują zazwyczaj w godzinach dopołudniowych 
i radni osiedlowi w większości również. Spotkania i ustalania zadań też 
odbywają się właśnie w dni robocze o tych porach. Samorządowcy lo-
kalni muszą brać urlopy bądź zamieniać dyżury, odpracowują te dni w 
soboty lub niedziele. A gdyby tak wyznaczyć dwa dni w tygodniu w go-
dzinach popołudniowych na spotkania z radami osiedli?

Krzysztof Bartosiak

Kolejnym tematem do zmiany są konsultacje. Rada Miasta podej-
muje uchwały bez należytej konsultacji z lokalnymi, zainteresowanymi 
samorządami, a jeśli już ich opinii zasięga, to i tak one nie są uwzględ-
niane. Nierzadko jeden wydział nie wie co czyni inny i odsyła petenta po 
informację. A wystarczyłaby jedna konkretna baza danych, gdzie każdy 
z zainteresowanych miałby możliwość sprawdzenia na jakim etapie za-
łatwiania znajduje się określona sprawa. Nie mnóżmy zatem kolejnych 
biur, wydziałów, pionów, bo ten gmach runie kiedyś pod swym cięża-
rem. Najważniejszym to człowiek, jego bytowanie w tym mieście.

Niedawno miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu z Rzecznikiem 
Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem. Naszą RO zaprosiło Pogo-
towie Społeczne, a poruszano sprawy imigrantów oraz bezdomnych. 
W dyskusji, która odbywała się w Pałacu Działyńskich, uczestniczyli: 
Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, zastępca 
prezydenta Poznania Arkadiusz Stasica, radni miejscy, urzędnicy oraz 
przedstawiciele ośrodków dla osób wykluczonych. 

W dyskusji wskazałem na nielogiczne, nieprzemyślane lokowanie 
osób uzależnionych i wykluczonych w jednym miejscu (Darzybór) bez 
przygotowania odpowiedniej bazy kulturalno-infrastrukturalnej. Brak 
tam przystanku komunikacji miejskiej przystosowanego dla niepełno-
sprawnych, brak chodnika do osiedla socjalnego, chociaż mieszka tam 
kilkoro osób na wózkach inwalidzkich. Planowana rozbudowa osiedla 
bez odpowiedniej bazy kulturalnej (choćby świetlicy) jest kolejnym ab-
surdem. Jak bowiem ludzie ci mają spędzać wolny czas? Czy pod skle-
pem popijając alkohol i szerząc patologiczne zwyczaje na osiedlu?

Opowiedziałem też o działaniach, jakie prowadzimy wspólnie z Po-
gotowiem Społecznym oraz Monarem. Wspólne wyjazdy, festyny i inne 
akcje zyskały uznanie wśród słuchaczy. Miałem sposobność też poga-
wędzić z rzecznikiem panem Adamem Bodnarem (fot. niżej z lewej). 
Na koniec umówiłem się z wiceprezydentem A. Stasicą na spotkanie i 
może wspólnie uda nam się rozwiązać pewne kwestie. Bo „Rozmawiać i 
poznawać na tym polega szczęście”. (Platon). Krzysztof Bartosiak

Wraz ze środą popielcową nastaje czas poku-
ty i wyrzeczeń wszelakich. Przynajmniej w ka-
tolickiej tradycji. Drogi krzyżowe po kościołach 
odprawiane od wczesnego średniowiecza, kiedy 
franciszkanie rozpowszechnili to symboliczne 
odtworzenie drogi Jezusa Chrystusa na krzyż. A 
tylko w polskiej tradycji są gorzkie żale, ów Sno-
pek Mirry, które tak wielkiego malarza Canalet-
to zauroczyły. Gdy w 1704 roku w Kościele św. 
Krzyża w Warszawie zaczęły być odprawiane, to 
je na swoim pięknym obrazie scenką stosowną a 
i z rozmachem utrwalił...

Do wszystkiego można wszak mieć stosunek... osobisty i ambiwalentny. 
Do pokuty, postu i... łez – także. Pewien szlachcic w dawnej Polsce właśnie 
od środy wstępną zwaną tak nasilił kontakty z gorzałą, że aż proboszcz 
ręce nad nim załamał ze zgrozą. I pyta czemu tak czyni – wszak jako 
chrześcijanin jest zobowiązany wręcz do odstąpienia od nałogów swoich. 
Na to ów:- Księże dobrodzieju – tłumaczyć zaczął płaczliwie i bełkocząc 
nieco – bo jak tak po tej gorzale spojrzę na naszego Chrystusa tak umęczo-
nego to mi... łatwiej nad nim płakać!

No właśnie, łzy. Krople niewielkie z wody, odrobiny soli i białek zbudo-
wane, wydzielane dopiero pod koniec pierwszego miesiąca życia (nowo-
rodki płaczą ,,na sucho”), a wiersze im wielcy poeci poświęcali. ,,Polały się 

łzy me czyste, rzęsiste – pisał Adam Mickiewicz w swoich ,,Lirykach lo-
zańskich” – Na me dzieciństwo sielskie, anielskie/Na moją młodość górną i 
durną/Na mój wiek męski, wiek klęski/Polały się me łzy...” . A współcześnie 
kapela Pod Budą w ,,Bardzo smutnej piosence retro” wyśpiewuje ,,Kap, 
kap, płyną łzy/ w łez kałużach ja i ty/płacze z nami deszcz(...) i fontanna 
szlocha też/ trochę zadziwiona skąd ma tyle łez(...)”

Łzy... Jakiś czas temu w Lublinie uruchomiono... skup łez, aby utwo-
rzyć w inicjatywie artystycznej (sic!) kolekcję tych kropelek zamkniętych w 
niewielkich pojemniczkach. A że płacono co nieco grosza, więc się kolejka 
do wypłakania utworzyła. Wyduszano z siebie łzy do probówek w róż-
ny sposób, najczęściej wspomagając się a to cebulą, a to wspomnieniami 
życiowo tragicznymi, mało kto płakał z radości. Jakoś nam tak w ogóle 
łatwiej płakać na smutno niż do łez skorym być z wesołości. Czy kto sły-
szał o świętym uśmiechniętym? Czy Matka Boska choć raz się roześmiała? 
Choćby w jakieś imaginacji malarskiej?

Najciekawszym zjawiskiem są jednak łzy krokodyle. Sądzono nawet, 
że krwiożerczy gad opłakuje swoją ofiarę: nie chciał jej wcale zjeść, ale 
musiał, bo takie prawo natury. A potem z tych jego łez uczyniono symbol 
hipokryzji: płacz sprawców nieszczęść nad tymi, którym to nieszczęście 
zgotowali. Tymczasem kwestia jest niezwykle prozaiczna: krokodyle łzy to 
wydalanie z organizmu nadmiaru soli! 

Więc na te łzy megarejskie (Megara – w starożytnej Grecji słynęła z 
handlu cebulą): nieszczere i sztucznie wywołane uważajmy. ,,Trzęsie mi 
się łza na rzęsie” (z piosenki M. Rodowicz), więc kończę ten tekst nieco 
łzawy...                                                                                 Ewa Kłodzińska
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Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
OSIEDLOWE AKTUALNOŚCI

Mówi się, że jaki początek roku, taki będzie on cały. A styczeń 
Rady Osiedla zaczął się pracowicie. Spokojne niedzielne popołudnie, 
świątecznie udekorowane kościoły, delikatne światło lampek cho-
inkowych… oto scenografia Jasełek, które 10 stycznia odbyły się w 
dwóch parafialnych kościołach. Występ przygotowały dzieci ze Szkół 
Podstawowych nr 55 oraz 87, a całe przedstawienie uświetnił występ 
zespołu Classic Quartet. Dopisali również widzowie, którzy tłumnie 
przybyli na spektakle.

Jako Rada Osiedla nie zapominamy o osobach starszych. Ze Sto-
warzyszeniem Pomocy Wzajemnej Flandria, 21 stycznia w SP 55, w 
ramach „Latającej Poradni Geriatrycznej”, zorganizowano badania pro-
filaktyczne dla seniorów. Koszt udziału wyniósł 5zł, a w planowane są 
dalsze spotkania, w innych częściach Osiedla.

Włączyliśmy się również w przedsięwzięcie Centrum Inicjatyw Se-
nioralnych pod nazwą „Pudełko życia”. Idea ma na celu usprawnienie 
niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia lub życia. W pudełku 
znajduje się karta informacyjna, która zawiera informacje o przebytych 
operacjach, chorobach, przyjmowanych lekach, dane osób, które należy 
powiadomić w razie potrzeby. Pudełka są bezpłatne, a na terenie nasze-
go osiedla można je otrzymać w aptekach: Piastów przy ul. Mścibora 67, 
na Os Przemysława oraz w Przychodni Alterida przy ul. Haliny 14.

Odbyliśmy też trzy spotkania robocze. Pierwsze w Zarządzie Zieleni 
Miejskiej (RO reprezentowali przewodniczący, z-ca przew. oraz przew. 
Zarządu Osiedla). Rozmowy dotyczyły: budowy siłowni zewnętrznej 
przy ul. Wandy/Sabiny, rewitalizacji dawnego Parku 20-lecia przy ul. 
Browarnej i przejęcia terenu przy ul. Szpaków. Siłowania ma być czynna 
jeszcze w tym roku. Oczyszczanie terenu parku rozpocznie się w kwiet-
niu i trwać będzie do listopada. Przystąpimy do sporządzenia projektu 
wykonania tej inwestycji. 

Niepowodzeniem natomiast zakończyła się sprawa ewentualnego 
przejęcia terenu przy ul. Szpaków, gdyż teren ten znajduje się w miejscu 
,,mitycznej” tzw. trzeciej ramy komunikacyjnej i brak jest chętnych jed-
nostek do jego zagospodarowania.

Bałam się pójść do Ojca Jana Góry, bo znany, bo zajęty, bo tyle ma 
na głowie. A on przyjął mnie serdecznie, z uśmiechem, jak kogoś do-
brego znajomego. Nie był wyniosły, chociaż tak wiele zrobił, nie da-
wał odczuć, że jest zajęty, że tyle jeszcze przed nim. Pamiętam, że gdy 
z ruchliwej ulicy w centrum Poznania weszłam długim korytarzem 
do Ojca biura, to poczułam spokój, ciszę, zatrzymanie, zastanowie-
nie. Wszystko to, czego potrzebuję pędzący człowiek XXI wieku.

Usiadłam, zaczęliśmy rozmowę. Ojciec Jan pokazał mi swoje okulary, 
które uległy uszkodzeniu podczas upadku. Obejrzałam okulary i zapro-
ponowałam, że je naprawię. Ojciec zaczął wypytywać mnie o szczegóły 
mojego fachu. Pytał jak się zostaje optykiem i na czym dokładnie ta pra-
ca polega. Wszystko mu wyjaśniłam, a on z zainteresowaniem słuchał i 
zadawał nowe pytania. Sprawił mi tym wiele radości i satysfakcji. Byłam 
zdumiona, że Ojciec Jan Góra - twórca spotkań lednickich - interesuje 
się moją pracą, jej techniczną stroną. Pamiętam, że pomyślałam z fascy-
nacją, jaki to światły umysł, jaka wszechstronna osobowość.

Podczas spotkania wspomniałam, że mój tata jest mistrzem złotnic-
twa. Ojciec i na to zwrócił uwagę. Z czułością i wzruszeniem pokazał 
mi włosy Jana Pawła II. Planował zlecić wykonanie puzderka ze szkłem 
powiększającym do tych relikwii i szukał odpowiedniego fachowca. 
Miał w głowie tyle pomysłów, tyle rzeczy go wciągało, cieszyło, a nowe 
wyzwania stanowiły treść jego życia.

Bardzo mi zaimponował. Dla większości ludzi osoba zakonnika koja-
rzy się z modlitwą, kontemplacją. Ojciec Jan był jak ogień, żywy ogień, 
który przyciągał do swojego światła. Ze spotkania wyszłam rozradowa-
na i uduchowiona, z książką „Dekalog Lednicki” i dedykacją.

Gdy w pracowni szlifowałam ręcznie jego szkła, czułam wielkie szczę-
ście. To Ojciec Jan Góra w krótkim spotkaniu jakby podniósł range 
mojego zawodu - mojej służby. Trzymałam w rękach szkła, przez które 
kochany Dominikanin oglądał świat i cieszyłam się, że mogę coś dla 
niego zrobić.

Ojcze, nie próżnujesz tam na górze. Nie Ty! Tam też są młodzi, bo 
śmierć nie wybiera. Przygarnij ich, ucz ich, nawracaj, jak trzeba daj re-
prymendę... i kochaj!Patronie Młodych, szukaj każdej młodej duszy i 
pomagaj w pojednaniu z Bogiem.                               Karina Kozanecka

PS. Ojca Jan Górę miałam możliwość poznać dzięki mojej przyjaciół-
ce Ewie Truszkowskiej (z d. Henclewskiej), która była koordynatorem 
spotkań młodzieży nad Lednicą. Ojciec udzielał jej ślubu oraz chrzcił 
córki. Wraz z mężem założyli stronę internetową : www.ojciecjan.pl, 
którą zachęcam odwiedzić.

 Odbyły się rozmowy w Zarządzie Lasów Poznańskich (reprezenta-
cja osiedla j.w.) i dotyczyły zakończenia budowy placu zabaw w Zie-
lińcu. Otrzymaliśmy zapewnienia od dyrekcji lasów, iż po wakacjach 
nastąpi otwarcie tego obiektu. Drugim tematem było sporządzenie pro-
jektu zagospodarowania terenu przy ul. Szpaków (należącego do ZLP). 
Powstanie projekt mini placu zabaw z siłownią zewnętrzną.

Ostatnie – trzecie - spotkanie było poświęcone projektowi schroni-
ska dla zwierząt, planowanego przy ul. Kobylepole. Obecni: przewod-
niczący oraz radni Hanna Grobelna i Piotr Quant. Miejska Pracownia 
Urbanistyczna, bo to ona była gospodarzem spotkania, przedstawiła Ra-
dzie Osiedla informacje na ten temat. Sprawozdanie ze spotkania ukaże 
się wkrótce na stronie RO (www.antoninek-zieliniec-kobylepole.pl) 

Zachęcamy wszystkich do śledzenia informacji na naszych osiedlo-
wych tablicach informacyjnych oraz na facebooku. 

                         Radna Magda Ziółkowska, Grupa informacyjna RO 

moje spotkanie z ojcem janem
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udręka  mieszkańców
Pominięte, zapomniane ulice Dobrochny, Świętochny i Władymira

Z roku na rok na naszych ulicach Dobrochny, Świętochny i 
Władymira w Antoninku jest coraz gorzej, chociaż ZDM co jakiś 
czas ,,poprawia” ich nawierzchnię kilkoma tonami pofrezowego 
asfaltu. Mieszkańcy od lat bezskutecznie domagają się właściwe-
go rozwiązania problemu. Dziura na dziurze, kurz w lecie, a w 
porze jesienno-zimowej dzieci i rodzice idący do przedszkola i 
szkoły brną w błocie i wodzie. Kałuża, jaka powstaje na ul. Wła-
dymira, osiąga rozmiar stawku. Rada Osiedla obiecywała nam, 
a nawet było w planach ZDM, że ulice będą zrobione do 2014 
roku, niestety na obietnicach się skończyło. Drodzy Sąsiedzi z 
ul. Dobrochny, Świętochny i Władymira! Zjednoczmy swe siły w 
staraniach o to, by nasze ulice wyglądały tak samo jak na reszcie 
osiedla. Pozdrawiam.                                               Monika Mystek

Od redakcji
Znamy ten problem od samego początku. Z powodu tajemni-

czych, nigdy do końca nie skonkretyzowanych powodów formal-
nych, wymienione wyżej ulice Dobrochny, Świętochny i Władymi-
ra nie objęto budową jezdni i chodników z kostki brukowej, gdy 
tej pięknej inwestycji w roku 2005 doczekał się Antoninek zwany 
wówczas Dolnym. Potem mamiono pokrzywdzonych mieszkań-
ców wieloletnimi planami budowy w mieście dróg i ulic lokalnych, 
o których to planach następnie zapominano, jak to u nas bywa dla 
władzy normalnością. 

Specjaliści z ZDM od lat nader gorliwie zwożą na ulice Dobroch-
ny, Świętochny i Władymira pofrezowy asfalt, który pomaga tyle, 
co umarłemu kadzidło, a nawet gorzej, bo brudzi i pyli. Niesku-
teczność tej metody nie zniechęca bynajmniej ZDM do jej dalszego 
tu stosowania. W minionym roku ZDM nieoczekiwanie, wbrew 
woli mieszkańców, „ulepszył” asfaltowym śmieciem pobliską ulicę 
Św. Kingi, o czym pisaliśmy kilkakrotnie na tych łamach. Najwyż-
sza pora, aby trzy zapomniane i pokrzywdzone ulice Antoninka 
wreszcie doczekały się nowoczesnej nawierzchni.                     md

Jak miasto zamierza walczyć z zanieczyszczaniem powietrza? - 
zapytano ostatnio wiceprezydenta Poznania Macieja Wudarskie-
go. - Chcemy zorganizować spotkanie z naukowcami, marszał-
kiem województwa wielkopolskiego oraz wszystkimi podmiota-
mi, które mogą się zaangażować w działania na rzecz poprawy 
jakości powietrza. Miasto kładzie duży nacisk na rozwój trans-
portu publicznego tak, aby jego jakość zachęcała jak największą 
liczbę mieszkańców do tego, by w drogę do pracy wybierali się 
autobusem lub tramwajem, a nie samochodem. Szczególnie cen-
ne  efekty ma przynieść kolej metropolitalna. 

Miasto będzie nadal prowadzić akcję „Trzymaj ciepło”, w ra-
mach której można sprawdzić szczelność budynku pod wzglę-
dem termicznym. W minionym roku ruszył też program „Kaw-
ka”, w ramach którego mieszkańcy, którzy zrezygnują z ogrzewa-
nia mieszkania piecem węglowym i podłączą się do miejskiego 
cieplika, mogą liczyć na pokrycie nawet 80 proc. kosztów inwe-

stycji ze strony miasta. - W 2015 r. z tej możliwości skorzystało 
tylko kilkadziesiąt, może sto osób, dlatego być może zdecyduje-
my się, aby udział miasta w kosztach był jeszcze wyższy – przy-
znał Wudarski. 

Wiceprezydent przyznał, że na razie nie ma możliwości praw-
nych, aby w dni, gdy dochodzi do zbyt wysokiego poziomu 
szkodliwego pyłu, ograniczyć ruch samochodowy, np. zakazując 
jazdy w konkretne dni na przemian autom o parzystych i nie-
parzystych numerach rejestracyjnych. Takie rozwiązanie stosują 
niektóre europejskie miasta, gdzie problem smogu jest szczegól-
nie uciążliwy. Do kolejnej zimy zostanie opracowana strategia 
działania na sytuacje kryzysowe.

Bardzo ważnym zadaniem jest popularyzowanie wśród wszyst-
kich mieszkańców wiedzy o wielkiej szkodliwości spalania w do-
mowych kotłowniach tzw.plastików. Ten proceder niestety jest 
nadal częsty. Mieszkańcy osiedli domów jednorodzinnych sami 
domagają się zdecydowanego ukrócenia tych npraktyk, również 
poprzez nakładanie surowych kar na sprawców. 

o czyste  powietrze
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Teatr Scena na Piętrze
marlena, walentynki... 

Kolędowanie parafialnej scholi 

wniebogłosy

O Marlenie Dietrich (1904-1992) można by snuć wielogo-
dzinną opowieść. Można też jej niezwykły życiorys – od wy-
stępów w tandetnych teatrzykach poprzez  zapisane w historii 
kinematografii filmy (m.in. słynny ,,Błękitny anioł” z 1930 r.)  
i piosenki (choćby ,,Gdzie są chłopcy z tamtych lat”), od sta-
tusu luksusowej gwiazdy, pożądanej kobiety do piosenkarki 
wspomagającej w chłodzie i głodzie żołnierzy na froncie po 
smętny finał życia – zamknąć w niewielkim przedstawieniu, 
jak to uczyniła autorka scenariusza i reżyserka Alicja Choiń-
ska, a my obejrzeliśmy w Scenie na Piętrze. 

To co zobaczyliśmy było niezwykle atrakcyjne: i piosenki, i nar-
racja, i muzyka. Może zabrakło paru migawek z filmów Dietrich, 
ale to już wybór autorki spektaklu. Aplauz widzów był niekłama-
nie gorący, na co w pełni zasłużyła odtwórczyni tytułowej roli Iza-
bella Bukowska, operując głosem o różnych odcieniach, pokazu-
jąc wachlarz swoich aktorskich możliwości: temperament, wzru-
szający liryzm i komizm. Partnerował jej, dotrzymując kroku, 
Adam Biedrzycki, a przy pianinie zasiadł maestro Zbigniew Ry-

marz, który był również 
autorem opracowania 
muzycznego spektaklu. 
Muzyk Marlenę Dietrich 
poznał osobiście i barw-
nie o niej opowiedział.  
I. Bukowska i Z. Rymarz 
zostali uhonorowani 
,,Złotym Laurem Sceny”. 

,,Marlena” była ko-
lejnym wydarzeniem 
w Scenie. A do końca 
sezonu zostało jeszcze 
trochę czasu! Teatr przy 
Masztalarskiej zaprasza 
teraz  na walentynkowy 
wieczór – oczywiście 
14 lutego (niedziela!).  
W wykonaniu i autor-

stwa Agnieszki Chrzanowskiej ,,Piosenki do mężczyzny”. 7 
marca na afiszu ,,Trzy świnki” - komedia obyczajowa, którą 
zaprezentują aktorzy z Zielonej Góry.             Ewa Kłodzińska

Tradycyjnie, jak co roku, schola Wniebogłosy z Parafii NMP 
w Poznaniu kolędowała przy żłóbku. 17 stycznia br., po mszy św. 
o godz. 10.00 zespół wykonał  najbardziej znane polskie kolędy, 

takie jak Mizerna cicha, Dzisiaj w Betlejem, Lulajże Jezuniu, oraz 
kilka współczesnych, m.in. Świeć gwiazdeczko i Maleńka Mi-
łość. Do wspólnego śpiewu ksiądz proboszcz zachęcił również 
parafian. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa pozwoli podtrzymać 
piękny zwyczaj zbiorowego kolędowania i czerpać radość z ta-
jemnicy Bożego Narodzenia.                                          

                                                                      Elżbieta Turzyńska

Władze Poznania przedstawiły najbliższe plany dotyczące re-
witalizacji miasta. Jednym ze sztandarowych działań zapowiada-
nych od dawna będzie generalny remont ścisłego centrum - ulic 
Święty Marcin, Fredry i 27 Grudnia oraz placu Wolności, gdzie 
ma nastąpić ograniczenie ruchu samochodowego, a przestrzeń 
ma służyć przede wszystkim pieszym i rowerzystom. W 2016 r. 
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (BKPiRM) 
zajmie się całym procesem projektowym tego przedsięwzięcia. 
Pierwsze prace w terenie mają ruszyć z początkiem następnego 
roku. Ożywić centrum mają nie tylko inwestycje infrastruktural-
ne, ale też działania kulturalne i społeczne 

Na ulicy Święty Marcin organizować się będzie wiele warszta-
tów i wydarzeń kulturalnych, w których będą mogli uczestniczyć 
poznaniacy. Przy wsparciu Czasu Kultury urządzony zostanie 
również klub społeczny. Będzie to miejsce na spotkania oraz wy-
darzenia kulturalne, integracyjne i edukacyjne dla lokalnej spo-
łeczności –  Przy ul. Święty Marcin 49 pojawi się także podwórko 

społeczne. Stworzone zostanie we współpracy z Towarzystwem 
Wiedzy Powszechnej. Mieszkańcy zyskają wiele miejsc, w któ-
rych będą mogli spędzać swój czas.

W Poznaniu w najbliższych latach pojawią się też dwa nowe 
muzea. Jedno z nich powstanie w byłej siedzibie Wydziału Hi-
storycznego przy ul. Święty Marcin. Chodzi o Muzeum Enig-
my, które będzie propagować wiedzę o tym, że podczas II wojny 
światowej to poznańscy kryptolodzy jako pierwsi złamali kod 
niemieckiej maszyny szyfrującej. Muzeum będzie przestrzenią, 
w której dominować ma ciekawa opowieść. W dawnej zajezdni 
przy ul. Madalińskiego, które już rok temu stało się centrum kul-
turalnym dla Wildy, znalazło się też Muzeum Komunikacji. 

W 2016 r. kontynuowany ma być program udostępniania pu-
stych lokali miejskich na działalność kulturalno-społeczną. Są 
zaplanowane kolejne działania mające uatrakcyjnić warciańskie 
nadbrzeże. Planuje się stworzenie miejsc do bezpiecznego gril-
lowania, utworzenie pola biwakowego czy zakup pomostów pły-
wających. Jest podobno wiele innych pomysłów na przybliżenie 
Warty mieszkańcom.

plany dla poznania

Fot. Krzysztof Styszyński  
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tradycyjnie
w gronie przyjaciół

„W zdrowym ciele zdrowy duch”

Spotkanie harcerzy seniorów 

co i jak jadać
Jemy szybko, byle jak i... byle co, albo to co lubimy, nie ba-

cząc na konsekwencje takiego odżywiania. Wiemy, niestety 
najczęściej teoretycznie, że trzeba wybierać produkty nisko-
kaloryczne, bogate w błonnik, witaminy i składniki mineral-
ne. To tylko wstęp do dwugodzinnego wykładu – pierwszego w 
cyklu ,,W zdrowym ciele zdrowy duch” - wygłoszonego przez 
mgr inż. Karolinę Mikołajczyk-Nieckarz w Centrum Biuro-
wym Podwale przy ul. Małachowskiego.

Poniżej kilka istotnych i ła-
twych do zapamiętania wska-
zówek zanotowanych w trakcie 
wykładu.

Na śniadanie – chleb pełno-
ziarnisty, charakteryzujący się 
ciężkim, zbitym miękiszem, za-
chowujący świeżość nawet 3-4 
dni. Masło – tak, margaryny 
- nie, bo to tłuszcz utwardzony. 
Otręby – owszem, ale w posta-
ci zmielonej, aby nie kaleczyły 
przewodu pokarmowego i ślu-
zówki żołądka. Warzywa i owoce 
– godzinę przed lub po posiłku, 
nie na noc, aby nie zalegały w jelitach.

Obiad powinien być dwudaniowy (jeśli zupa jest mniej warto-
ściowa, małokaloryczna, to wówczas drugie danie powinno uzu-

pełniać bilans m.in. kaloryczny), bo to najbardziej energetyczny 
posiłek w ciągu dnia. Nie gotować wywaru z kości ,,otwartych”, 
zawierających szpik kostny, bo w nim jest skupisko niedobrych 
dla nas toksyn. Warzywa powinny być ugotowane al’dente. 2 – 3 
razy w tygodniu: ryby (z białym mięsem, małe, uważać na łoso-
sia hodowlanego), drób – jak najbardziej, a z niego najzdrowsza 
jest gęsina. Mięso – najlepiej wołowina. Lepiej piec, gotować, 
dusić na parze niż smażyć (wówczas stosować olej rzepakowy). 
Rośliny strączkowe – 3 razy w tygodniu, sięgać po te mniej znane 
jak ciecierzyca. Bardzo zdrowa jest soja, ale, niestety, jest ona naj-
częściej modyfikowana  genetycznie. Ziemniaki nie są złe. Złe są 
dodatki do nich stosowane, wszelkie skwarki itp. omasta. Ogórki 
i kapusta k i s z o n e są bardzo zdrowe, konserwowe – mniej, bo 

zawierają ocet.
Kolacja – najpóźniej 2-3 godzi-

ny przed snem, pożywna, ale lekko 
strawna, aby nie obciążać prze-
wodu pokarmowego (np. jajko na 
miękko ze szczypiorkiem i papryką 
na grahamce).

Docenić orzechy włoskie. Al-
kohol w dawkach ,,farmaceutycz-
nych”, dobre jest czerwone wytraw-
ne wino. Słodkości – raz w tygo-
dniu. Suplement diety jest dobry, 
ale stosowany okresowo, np. przez 
miesiąc, aby nie uzależniać organi-
zmu. 

Tematem następnego wykładu   
z tego cyklu 20 lutego br.  o godz. 12 będzie m.in. otyłość, bu-
limia i anoreksja.                                                              Not. E.K.

Dnia 16 stycznia 2016r. odbyło się opłatkowo – noworoczne 
spotkanie Kręgu Starszyzny Harcerskiej OWAR – tradycyjnie w 
gościnnej Szkole Podstawowej nr 46 w Poznaniu. Wraz z Krę-
giem świętowali zaproszeni goście: Komendant Wielkopolskiej 
Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów – hm. Paweł 
Napieralski z małżonką, przewodniczący Chorągwianej Komi-
sji Stopni Instruktorskich – hm. Włodzimierz Michalak, przed-
stawiciele kręgów Wiarusy i Dziewiątacy z Poznania oraz Damy 
Radę z Wągrowca. 

Świecowisko zapalili: druh Napieralski z małżonką, druh Wło-
dzimierz Michalak, członek prezydium Wielkopolskiej Rady 
Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów hm. Marek Urbano-
wicz. Komendant OWAR-u zapalił osobną świecę dla tych, któ-
rzy odeszli na wieczną wartę. Po uczczeniu ich pamięci chwilą 
ciszy oraz złożeniu sobie życzeń noworocznych, rozpoczęło się 
spotkanie przy kawie i cieście. 

Mile upływał czas przy pogawędkach i śpiewaniu kolęd z wtó-
rem gitary i mandoliny druhów Mrozów. Nie obyło się również 
bez humorystycznych opisów charakterów uczestników według 
ich znaków zodiaku oraz bez wizyty Gwiazdora „godojącego po 
naszymu”, który wszystkim wręczył upominki. 

                    Komendant KSH OWAR phm. Walenty Kupczyk 

śpiewy wielkopostne
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mój zawód

che-

Każdy z zawodów ma swoją specyfikę, charakter oraz zna-
czenie społeczne. Strażak, policjant, lekarz i inne powszech-
nie znane są przez nas szanowane, lubiane bądź wyszydzane i 
ośmieszane. Istnieją też profesje rzadkie, zawierające w swym 
charakterze po trosze z innych, różnych dziedzin zawodowych. 
Do takich właśnie należy zawód motorniczego. ,,Kierowca 
tramwaju” - bo tak się zwykło powszechnie mawiać - jest po 
trosze psychologiem, aktorem i rzeczywiście kierowcą.

Pobudka przed świtem, 2-3 w nocy, bo tak rozpoczyna ran-
na zmiana, powrót 1-2 w nocy, bo tak kończy druga zmiana. 
Praca w soboty, niedziele i świątki, a do tego ogromna odpowie-
dzialność  za życie i zdrowie pasażerów. W pracy tej towarzyszem 
jest nieustanny stres. Miasto nasze nie należy niestety do najbar-
dziej drożnych komunikacyjnie. Bezustannie korki powodują 
liczne opóźnienia, a w efekcie złość oczekujących na przystan-
kach pasażerów, która to w większości przypadków zostaje wyła-
dowywana właśnie na motorniczych i kierowcach autobusów. To 
specyfika tej pracy. Wynagrodzenie też nie należy do oszałamia-
jących - trochę więcej niż pracownik marketu.

Czemu więc ludzie tu zostają? Ja zaczynałem jeszcze w po-
przednim wieku (1985). Przyszedłem na chwilę, przed powoła-
niem do wojska, a pracuję w tej profesji (była 10-letnia przerwa) 

już 20 lat! Zatrzymuje mnie kontakt z drugim człowiekiem, choć 
pewnie niektórych to dziwi. Bywają sytuacje niespotykane gdzie 
indziej. Ratujesz starszą osobę, która zasłabła (choć ostatnio za-
słabnięcia zdarzają się też ludziom w młodszym wieku). Cucisz 
zamroczonego alkoholem studenta, który przyjechał „zdobywać 
wiedzę”, lecz bynajmniej nie zdobywa jej na uczelni. Wieziesz 
bezdomnego, który w mroźne dni schronił się w twoim tramwa-
ju. Jednym słowem kalejdoskop ludzkich losów!

Bywają chwile gorsze i lepsze. Każdy wykonany kurs, choć 
po tej samej trasie, jest zawsze inny. Lecz żeby Was nie zanudzać 
Drodzy Czytelnicy, opowiem jedną z historyjek tramwajowych. 

Otóż rzecz dzieje się na Rondzie Śródka. Oczekujący pasażero-
wie wypatrują niecierpliwie opóźnionego tramwaju (przystanek 
w kierunku Miłostowa). Po chwili widzą, że nadjeżdżają jedna za 
drugą dwie „ósemki”. Tę pierwszą przypadło mi prowadzić. Gdy 
już większość zajęła swe miejsce wewnątrz, podchodzi do mnie 
starsza pani i pyta: dlaczego ta druga jedzie za panem? -To pani 
nic nie wie? - pytam. -A co mam wiedzieć? -Bo proszę pani u nas 
teraz tak jak na kolei. -Nie rozumiem! - odpowiada pasażerka. 
-Kolega jest pospieszny, a ja osobowy! –informuję z dumą. -Pro-
szę spojrzeć, u mnie tłok, a u niego tylko 2 osoby, bo u mnie są 
tańsze bilety. Pasażerka parsknęła śmiechem i taka wesoła doje-
chała do Miłostowa .

Życzę Wam więcej luzu i nie denerwujcie się tak często na mo-
torniczych. Pozdrawiam Wasz motorniczy  Krzysztof Bartosiak

Na pieśni kościelne można patrzeć jak na zapis obyczajów i 
dawnego języka polskiego, który zachował się w słowach reli-
gijnych śpiewów. W pieśni ,,Posypmy głowy popiołem”  oby-
czajność ta to niechętnie przyjmowana konieczność rezygnacji 
z zabawy w czasie postu i przypomnienie: ,,zapustne śmiechy 
na stronę,(...)/Już Zbawca cierpieć gotowy(...)/Posypmy głowy 
popiołem(...)”.

Źródeł pieśni pasyjnych, zwłaszcza polskich, upatrywać moż-
na w średniowiecznych dramatach misteryjnych i ludycznych, 
odgrywanych na placach jarmarcznych ,,misteriach Męki Pań-
skiej”. 

Trzeba koniecznie przypomnieć XIII-wieczną łacińską pieśń 
,,Stabat Mater dolorosa”  - ,,Bolejąca Matka stała/U stóp krzyża 
we łzach cała(...)”, do której wielokrotnie odwoływali się różni 
twórcy. Z lat 70. XV w. pochodzi tzw. ,,Lament świętokrzyski” 
(tekst został odnaleziony w rękopisie – dziś zaginionym - pocho-
dzącym z biblioteki klasztoru św. Krzyża, stąd nazwa): ,,Posłu-
chajcie, bracia mili/Kcęć wam skorżyć krwawą głowę/Usłyszycie 
mój zamętek /Jen mi zstał w Wielki Piątek(...)”. 

Ów lament to arcydzieło polskiej liryki średniowiecznej, nazy-
wany też ,,Żalami Matki Boskiej pod krzyżem”. Skąd wiadomo, 

że tekst był śpiewany? Wskazuje na to m.in.  pieśniowa, śpiew-
na konstrukcja wersów. Takie lamenty wyśpiewuje się do dziś  w 
,,Gorzkich żalach”, coniedzielnym nabożeństwie wielkopostnym. 
Autorem tekstu jest ks. Wawrzyniec Benik, misjonarz. Tekst uka-
zał się drukiem w 1707 r. pod tytułem ,,Snopek Mirry”. Jedno z 
wielu opracowań muzyczno-chóralnych jest autorstwa naszego 
Stefana Stuligrosza.

Niewątpliwie lamentem, skargą, ale samego Chrystusa(!) jest 
też tekst pieśni z XVII w.:  ,,Ludu, mój ludu,/cóżem ci uczynił?”, 
śpiewanej do dziś, również  w uwspółcześnionych ,,transkryp-
cjach”: ,Krzyżu, mój krzyżu, - com dla Ciebie zrobił? - Czym Cie-
bie uczciłem, - albom czym ozdobił? - Ty mnie ratowałeś całe 
moje życie – a ja szykowałem – gwoździe w Ciebie wbite(...)”...

Wiele pieśni poszło już w zapomnienie, jak wywodzące się 
ze średniowiecza, wielozwrotkowe ,,Pozdrowienie członeczków 
Pana Jezusowych” czy podobna w treści ,,Dobranoc, Głowo 
święta”. 

Do dzisiaj śpiewane są pieśni XVI-wieczne: ,,Krzyżu święty 
nade wszystko”, ,,Rozmyślajmy dziś wierni krześcijanie” (tekst ks. 
Jakuba Wujka) czy XVIII-wieczne ,,Wisi na krzyżu”, ,,Ogrodzie 
Oliwny”, ,,Jezu Chryste, Panie miły” (autorem jest A. Różniatow-
ski). Intensywny rozwój polskich pieśni wielkopostnych przypa-
da na XVII i XVIII wiek. 

Łacińsko-polski i polski repertuar wielkopostny był i jest 
niezwykle bogaty.                                                  Ewa Kłodzińska

Zapis obyczajów i języka 

śpiewy wielkopostne
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kobylepole w przeszłości(11)

Żeby zrozumieć dziś trzeba poznać przeszłość 
i odnaleźć w niej klucz do jutra.         Cyprian Kamil Norwid 

  POMOC Z ZAGRANICY
Los Polaków w latach stanu wojennego nie 

był obcy państwom zachodnim. Pod naporem 
różnych sygnałów, społeczeństwa państw 
zachodnich zmobilizowałysię do niesienia 
pomocy społeczeństwu polskiemu, aby zła-
godzić braki w zaopatrzeniu. Była to pomoc 
charytatywna. Docierała do kościołów para-
fialnych i dalej była rozprowadzana wśród 
parafian. Bardzo mocno w tego rodzaju pra-
cę włączył się ks. Stanisław Kałek. Nagłośnił 
również sprawę w niektórych regionach Fran-
cji wśród duchowieństwa. Dało to dodatkowy impuls na zachodzie do 
kontynuowania pomocy.

Nadchodziła nie tylko z Francji, ale i z innych krajów, w dużych ilo-
ściach. Miejscem rozładunku samochodów był Dom Księży Emerytów 
w Antoninku. Stąd rozdzielano dary do parafii. Były także partie pomo-
cy, szczególnie z Francji, adresowane bezpośrednio na ks. Stanisława i 
wtedy trafiały w całości do Kobylepola. Rozdziałem darów zajmowały 
się specjalne zespoły charytatywne, wyłonione z mieszkańców para-
fii. W Kobylepolu taki zespół stanowiły osoby: pani Michalina Barłóg, 
pani Stanisława Kasprowicz, pan Czesław Mańczak, pani Zofia No-
wak, pan Józef Piasecki, pani Stanisława Stamirowska, pani Stanisława 
Wdowiak z córką panią Krystyną Chałupką i inni.

Władze kościelne postanowiły ująć całość w ramy organizacyjne, 
utworzono specjalną komórkę. Osobą koordynującą i czuwającą nad 
całością był ks. Stanisław Kałek. W 1984r. otrzymał nominację na dy-
rektora Komisji Charytatywnej Archidiecezji Poznańskiej. Pomoc nie-
siona Polakom z zagranicy ciągle się zwiększała. W 1993r. reaktywo-
wano Caritas, który przejął całą działalność charytatywną.

           POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA
Rok 1984 to dla kobylepołskiej i parafii data bardzo ważna i radosna. 

Dobiegły końca wszystkie prace związane z budową kościoła. Parafia 
przygotowała się do jego uroczystego poświęcenia 29 września. Kon-
sekracji dokonał ks. abp Jerzy Stroba - Metropolita Poznański. Budynki 
kościelne zawsze były oddawane do użytku w sposób uroczysty. Po-
czątkowo tylko przez to, że pierwszą Eucharystię sprawował w nich 
sam biskup. Później „oczyszczano” nowy budynek wodą święconą oraz 
namaszczano krzyżmem. W średniowieczu zwyczaje te rozwinęły się 
w bardzo skomplikowane obrzędy. Dopiero w 1977r. zastąpiono je no-
wym rytem.

W wyznaczonym czasie wspólnota gromadzi się przed wejściem do 
kościoła, który zostaje symbolicznie przekazany biskupowi. Biskup 
pierwszy przekracza progi nowej świątyni, poświęca wodę i nią kropi 
lud, ściany kościoła, ołtarz i ambonę. Po tych czynnościach rozpoczyna 
się Msza św. Po ofiarowaniu obrzędy poświęcenia rozpoczynają się li-
tanią do Wszystkich Świętych, modlitwą, namaszczeniem ołtarza jako 
widzialnego symbolu Chrystusa - Opoki, i ścian kościoła krzyżmem, 
okadzenie ołtarza i kościoła oraz zapalenie świec. Po tych czynnościach 
odbywa się dalszy ciąg mszy, podczas której, po rozdaniu Komunii św., 
Eucharystia zostaje po raz pierwszy przeniesiona do tabernakulum.

        OSTATNIE LATA DZIAŁALNOŚCI 
              KS. STANISŁAWA KAŁKA
W uznaniu za pracę w służbie Kościoła Poznańskiego, na prośbę ks. 

abp Jerzego Stroby, Ojciec Święty Jan Paweł II w 1987r. mianował ks. 
Stanisława Kałka Prałatem Honorowym Jego Świątobliwości. Podob-
nie ks. abp Juliusz Paetz mianował ks. prałata Kanonikiem Honorowym 
Przenajświętszej Kapituły Metropolitalnej Poznańskiej w czerwcu 
1997r. Ks. Stanisław był w dalszym ciągu osobą bardzo zapracowaną. 
Po krótkotrwałym zmniejszeniu się ilości wiernych z powodu likwida-
cji barakowej zabudowy Darzyboru i przemieszczeniu jego mieszkań-
ców do innych dzielnic miasta Poznania, parafia zaczęła się ponownie 
powiększać. Na polach pomiędzy ul. Żelazną a Folwarczną zbudowano 
nowoczesne Osiedle Przemysława, na którym zamieszkało około 1300 

mieszkańców. Rozpoczęto budowę Osiedla TBS. Nastąpiła rozbudowa 
na terenach działkowych.

To wszystko wymagało większego zaangażowania księdza pro-
boszcza w pracę duszpasterską. Prowadzenie Domu Księży Emery-
tów, nadzór nad napływającą pomocą charytatywną oraz sprawowanie 
prawidłowej opieki nad parafią zaczynało być dużym obciążeniem dla 
księdza, który zbliżał się do 70. roku życia. W związku z powyższym 
zrezygnował z dniem 1 lipca 1992r. z probostwa w Kobylepolu, zacho-
wując kierownictwo Domu Księży Emerytów i Komisji Charytatywnej. 
Po odejściu z parafii zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Antonin-
ku. W dalszym ciągu bardzo interesował się Kościołem kobylepolskim. 
Był obecny we wszystkich ważniejszych wydarzeniach parafialnych.
Dla parafian był gościem bardzo mile widzianym.

Z dniem 30 czerwca 1996r., w 73. roku życia, zostaje zwolniony z 
kierownictwa Domu Księży Emerytów i odesłany na emeryturę. W 
1997 roku, na dzień 3 lipca, przypadł Złoty Jubileusz święceń kapłań-
skich ks. Stanisława Kałka. W tym dniu Złoty Jubileusz, obchodzili tak-
że pozostali księża, którym przed 50 laty święceń kapłańskich udzielił 
Arcybiskup Paryża ks. kardynał Emmanuel Suhard w kaplicy Polskiego 
Seminarium Ducho wnego. Byli to: ks. abp Stefan Szymiecki - Metro-
polita Białostocki, ks. proboszcz Leon Kantorski z Podkowy Leśnej, ks. 
kanonik Franciszek Strzódka z Brzezinki koło Mysłowic. 

Główna msza dziękczynna, celebrowana przez Jubilatów - kolegów 
paryskich, została odprawiona 2 lipca 1997r. w Białymstoku. Poza tym 
każdy z księży Jubilatów celebrował msze św. w miejscowościach, z 
którymi był związany. Ks. Stanisław Kałek swoje msze św. odprawił 
29 czerwca 1997 r. w Przemęcie (Fara), 8 lipca 1997r. w Domu Księży 
Emerytów w Antoninku, 10 sierpnia 1997r. w Niepruszewie (miejsce 
chrztu), 15 sierpnia 1997 r. w Kobylepolu. Uroczyste przyjęcie z okazji 
Jubileuszu ks. Stanisława Kałka i jego gości, odbyło się na terenie pro-
bostwa Kobylepołe.

W tym czasie ks. Stanisław był już człowiekiem bardzo schorowa-
nym (operacja nóg - endoprotezy, operacja płuc), ale pomimo dolegli-
wości wykazywał jeszcze wiele energii. Choroba czyniła jednak duże 
postępy. Zmarł 3 marca 1999r. po przyjęciu sakramentu chorych w 
Domu Księży Emerytów w Antoninku.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w kościele pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Kobylepolu wprowadzeniem zwłok do kościoła w dniu 
5 marca 1999r. Mszę św. przy trumnie odprawił ks. kanonik Dominik 
Kużaj - proboszcz Kobylepola, a homilię wygłosił ks. kanonik Wojciech 
Raczkowski. W sobotę 6 marca 1999 r. o godz:11 ks. abp Juliusz Paetz 
- Metropolita Poznański w otoczeniu ks. abp seniora Jerzego Stroby, 
ks. abp Stanisława Szymeckiego - Metropolity Białostockiego, ks. abp 
Mariana Przykuckiego - Metropolity Szczecińskiego, ks. bp Stanisława 
Napierały z Kalisza, razem z współcelebrującymi kapłanami odprawił 
Mszę św. za św. pamięci ks. prałata Stanisława Kałka. Homilię wygłosił 
ks. dziekan Stanisław Szymkowiak - proboszcz Antoninka. W imieniu 
parafian pożegnał ks. Stanisława pan mgr inż. Janusz Borowiak - pa-
rafianin. Na cmentarzu parafialnym w Spławiu ceremoniom pogrzebo-
wym przewodniczył ks. abp Stanisław Szymecki.

Duża frekwencja kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych w kościele 
i na cmentarzu była dowodem wdzięczności dla zasłużonego kapłana. 
„Odszedł do Pana kapłan wartościowy, który wiernie służył Kościołowi 
i Ojczyźnie” - powiedział ks. Stanisław Szymkowiak. (cdn) 

                                                                                  Maria Boruta

Maria Boruta
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sesja rady osiedla

Rada Osiedla nie zgodziła się na ulokowanie nowego stoiska 
handlowego u zbiegu ulic Łowickiej i Kostrzyńskiej, przekonu-

jąco uzasadniając swoją decyzję.

Warszawskie Pomet Maltańskie

Moneta 10 fenigów
z 1917 roku.  

rok  kolekcjonera
Witam, po krótkiej przerwie, wszystkich Czytelni-

ków, a w szczególności hobbystów, kolekcjonerów i 
miłośników naszego kochanego miasta. W poprzed-
nim roku moja realna kolekcja powiększyła się o trzy 
materialne eksponaty: moneta 10 Pfenigów z 1917 
r. (dotąd miałem ją tylko w wirtualnej wersji), flaga 
naszego miasta i herb wykonany z tworzywa sztucz-
nego jako zawieszka na ścianę. Poza tym do kolekcji 
wirtualnej przybyło mi zdjęcie witraża wykonanego przez pana Stani-
sława Powalisza (w warsztacie istniejącym do dzisiaj na Śródce) w roku 
1939 dla kościoła Św. Rocha. Bardzo ciekawe gdzie obecnie znajduje się 
ten witraż? Może ktoś wie coś na ten temat?

Tyle o moich kolekcjach, ale korzystając z okazji zwracam się z 
uprzejmą prośbą do wszystkich czytelników o pomoc w zdobycie żeto-
nu do przedwojennych automatów gazowych, używanych także w na-
szym mieście, który przedstawiam na zdjęciu poniżej. Poszukuję go od 
dłuższego czasu i chociaż wykonano ich wiele sztuk nie jest dla mnie 
osiągalny. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Na zakończenie trochę 
spóźnione, ale zawsze szczere życzenia pomyślności w 2016 roku. Do 
następnego spotkania.                                                    Marek Knasiecki

Ozdobna zawiesz-
ka z herbem.  

Awers i rewers poszukiwanego przeze 
mnie żetonu do automatów gazowych.
Z prawej: witraż wykonany w 1939 w 

pracowni Stanisława Powalisza  

ZAPROSZENIE
Z ogromną radością pragnę poinformować, że od 5 stycznia 

2016 r. - dzięki uprzejmości pana Krzysztofa Przybyła z firmy 
Prospectus z Poznania – w pomieszczeniach Makiety Dawnego 
Poznania przy ul. Ludgardy w podziemiach Klasztoru o.o. Fran-
ciszkanów na Wzgórzu Przemysła można zobaczyć skromną wy-
stawę moich prac z cyklu „Poznań igłą malowany” pt. „Poznański 
Trakt Królewski”. Jednocześnie zapraszam wszystkich do spędze-
nia mile czasu podczas oglądania samych Makiet. Moje obrazy 
można oglądać bezpłatnie codziennie w godzinach otwarcia Ga-
lerii. Serdecznie zapraszam.                                 Marek Knasiecki

                          (15 grudnia 2015 r.)
W obecności 10 członków podjęto uchwałę wnosząca uwagi 

do zmienianego projektu statutu Osiedla. W uwagach podkre-
ślono m.in. konieczność zachowania bez zmian obecnej struk-
tury Osiedla, złożonego z trzech rejonów: Warszawskie, Pomet 
i Maltańskie.

W następnej uchwale wybrano panią Janinę Paprzycką i pana 
Michała Grzesia na stałych przedstawicieli Osiedla do udziału 
w komisjach odbiorów robót zlecanych i finansowanych przez 
Miasto na obszarze Osiedla. W zastępstwie tych osób mogą wy-
stępować panowie Jerzy Majchrzak i Julian Dworzecki. 

Rada zaopiniowała negatywnie złożony wniosek o lokaliza-
cję stoiska handlowego u zbiegu ulic Łowickiej i Kostrzyńskiej. 
Uzasadniono, że jest to ciąg komunikacyjny przestrzennie ogra-
niczony z infrastrukturą towarzyszącą (słup oświetleniowy oraz  
telekomunikacyjna szafa rozdzielcza) 

Lokalizacja stoiska utrudniłaby parkowanie pojazdów w tym 
rejonie (zwłaszcza pacjentów przychodni medycznej i klientów 
apteki). Zwrócono uwagę, że na terenie Osiedla istnieje targowi-
sko  przy ul. Łomżyńskiej, a więc rozbudowywanie miejsc han-
dlowych na tak ograniczonym obszarze nie jest celowe, zwłasz-
cza,  że może powodować niebezpieczeństwo dla pieszych zmie-
rzających do przystanków tramwajowych i autobusowych.

W dalszej części sesji przewodniczący Zarządu poinformo-
wał o aktualnych wydarzeniach, decyzjach, zamierzeniach. 
Wydawnictwo Miejskie „Posnania” wydało ze środków „osiedlo-

wych” album „U nas na Osiedlu”. Rada Miasta Poznania przewi-
działa w budżecie na 2016 rok środki na uczczenie 1050- lecia 
chrztu Polski. W Parku Tysiąclecia zostanie ustawiony pomnik 
żony Mieszka I księżnej Dobrawy. Wydział Transportu i Zieleni 
przyjął wniosek o ograniczenie prędkości pojazdów poruszają-
cych się wzdłuż ul. Warszawskiej między ul. Mogileńską a ul. św. 
Michała. Zarząd Dróg Miejskich zlecił zamontowanie słupków 
wzdłuż ul. Warszawskiej. Będą progi spowalniające w ul. Krusz-
wickiej. Odmówiono ustalenia lokalizacji stacji bazowej telefonii 
komórkowej sieci Play  przy ul. Warszawskiej 100.

                                                           (Na podstawie protokółu).
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  Zaproszenie do piłkarskiego grona TS „POLONIA”

nabór do orlików

Prace na odcinku ul. Gdyńskiej od ul. Chemicznej do ul. 
Bałtyckiej. Ciężki sprzęt, przemieszczanie duzych mas 

gruntu, układanie podziemnej infrastrutury, chodników. 
Po usunięciu asfaltu odsłonięto zabytkową kostkę bruko-

wą, zapewne jeszcze z XIX wieku.

Prezes klubu sportowego TS „Polonia” z Głównej pan An-
drzej Powstański informuje, że w piłkarskich drużynach Orlików 
są wolne miejsca dla dziewcząt rocznika 2002-2006 oraz  dla 
chłopców rocznika 2006 i młodszych. Rodzice zainteresowani 
rozpoczęciem treningów swoich dzieci mogą przyjść we wtorki 
i czwartki do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 45 przy 
ul. Harcerskiej. Opłata za uczestniczenie w tej szkółce piłkarskiej 
wynosi tylko 50 zł miesięcznie. Latem młodzi zawodnicy wyjeż-
dżają na atrakcyjny tygodniowy obóz szkoleniowy za stosunko-
wo niewielka opłata 450 zł. Trenerem jest doświadczony szkole-
niowiec Piotr Łukaszewski. 

Informacje telefoniczne: 510 272 942 

Uczestniczenie w treningach piłkarskich drużyn Orlików daje 
możliwość wszechstronnego rozwoju fizycznego młodych ludzi 
pod okiem fachowców. Zajęcia te powinny więc zainteresować 
rodziców, nawet jeśli nie wiążą oni przyszłości swoich dzieci ze 
sportem. Z kolei dla szczególnie zainteresowanej futbolem mło-
dzieży w „Polonii” są dobre możliwości dalszego rozwijania ta-
lentu. Istnieje drużyna juniorek grających w III lidze i drużyna 
seniorek w I lidze z ambicjami do ekstraklasy. Piłkarscy seniorzy 
grają obecnie w klasie okręgowej. Oferta klubu „Polonia” adreso-
wana jest szczególnie do najbliższych, okolicznych mieszkańców. 
Zainteresowani powinni skorzystać z okazji, jaką stwarza działa-
jący w sąsiedztwie klub sportowy z prawie 100-letnią tradycją.

Kierownictwo „Polonii” serdecznie dziękuje 
właścicielom firm GAL i Mirox z Głównej 

za niezwykle cenną pomoc w organizowaniu 
sportowych zajęć dla dzieci i młodzieży. 

widać postępy prac na ul. gdyńskiej

Na odcinku Gdyńskiej od ul. Chemicznej do przejazdu 
kolejowego widać już zarys przyszłej nowoczesnej trasy 
z jezdniami, chodnikami, zatoczkami autobusowymi. 

Jeszcze wiele pozostało do zrobienia, ale ostateczny efekt 
można sobie wyobrazić, a zobaczymy go w tym roku.
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lekcja w muzeum

CO DALEJ Z BUNKREM PRZY UL. CHEMICZNEJ?

sportowo i charytatywnie

Do bunkra może wejść każdy, bo troje żelaznych drzwi już 
dawno zniknęło. Napisy zakazujące wstępu  to wolne żarty.

gimnazjum nr 20 im. ojca mariana żelazka

Gimnazjum nr 20 zorganizowało 15 stycznia br. Turniej No-
woroczny dla zaproszonych piłkarskich drużyn z SP 45, SP 60, 
SP 78 oraz SP 3. Najlepszą okazała się reprezentacja z SP 60. Ser-

W 97. rocznicę Powstania Wielkopolskiego uczniowie klas 
drugich i trzecich Gimnazjum nr 20 wspólnie z opiekunami 
udali się do Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego. Tam, po-
dzieleni na dwie grupy, wzięli udział w nietypowej lekcji historii 
– „Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919”. W części pierwszej za-
jęć wysłuchno wykładu, który przybliżył okoliczności wybuchu, 
przebieg i konsekwencje tego wyjątkowego, bo zwycięskiego, 
zrywu niepodległościowego. 

Ubrany w mundur powstańczy przewodnik w bardzo interesu-
jący i przystępnie przekazał uczniom wiele ciekawostek i pokazał 
wyjątkowe eksponaty związane z powstaniem. Następnie zapro-
sił słuchaczy do wzięcia udziału w zajęciach praktycznych. Mło-
dzież m.in.  projektowała monetę, rysowała mundury powstańcze 
i śpiewała pieśni patriotyczne. Zwieńczeniem wizyty w muzeum 
było wręczenie dyplomów najbardziej aktywnym uczniom. Takie 
lekcje historii w atrakcyjny sposób przybliżają młodzieży z wy-
darzenia z przeszłości, uczą patriotyzmu i miłości do ojczyzny.                                                                                                                                        
                                                   Agnieszka Rajniger - Łatkowska

decznie gratulujemy. Tego dnia również wolontariusze z naszej 
szkoły przeprowadzili akcję „Słodki dzień w szkole”. Fundusze ze 
sprzedaży ciast przeznaczone są na zakup środków opatrunko-
wych, które przekażemy Fundacji Redemptoris Missio.

                                                                   Małgorzata Woźniak

Wewnątrz bunkra widać wyraźnie świeże pozostałości po licz-
nych użytkownikach tego zabytkowego, chronionego obiektu.
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szkoła podstawowa nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3
           MAMY REKORD!!!
Podczas 24. Finału WOŚP nie zabrakło w naszym Sztabie pozytyw-

nej energii. To był radosny, kolorowy dzień. W Świątecznej Orkiestrze 
zagrali nie tylko kwestorzy, ale i mali adepci piłki nożnej, utalentowani 
tancerze, pierwszoklasiści oraz przyszli muzycy i wokaliści. Nikomu nie 
przeszkadzała trema, zmęczenie czy oczekiwanie na dorosłych, którzy 
przeliczali puszki. Wszystko po to, aby pomóc wyposażyć w Polsce od-
działy pediatryczne i geriatryczne. Hasło „Mierzymy wysoko” pięknie 
harmonizuje z imponującą sumą jaką zebrał nasz Sztab - 28.128 zł! 
Warto dodać, że z dwunastu Finałów, w których braliśmy udział, mamy 
już na naszym koncie 204.204 zł. Dziękujemy wszystkim zaangażowa-
nym w pracę na rzecz naszego Sztabu i zapraszamy w przyszłym roku, 
bo gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!

       PAN KLEKS NA BALU!
Rodzice uczniów klasy Ib zaprosili najmłodszych na bal do Pana 

Kleksa, który osobiście poprowadził zabawę. Wszystko rozpoczęło się 
od lekcji kleksografii. Z czerwonych plam wyskoczyły po kolei niedź-
wiedź, lis, dzik, żubr, małpa i ptak. Śmiechu, radości, tańców i dobrej za-
bawy nie było końca. W trakcie balu każda klasa rozbiła słodką piniatę, 
wspólnie zaśpiewaliśmy znane utwory, a nawet wybrano z każdej klasy 
króla i królową balu! W pewnym momencie okazało się także, że do 
występujących dołączyła roztańczona Kaczka Dziwaczka. Dziękujemy 
Wspaniałym Rodzicom za zorganizowanie tak świetnej zabawy!

    TURNIEJ GWIAZDKOWY
Piłkarki z klas 4, 5, i 6 wzięły udział w turnieju gwiazdkowym, który 

zorganizowano  w ramach Poznańskiej Ligi Orliczek. Zawody odbyły się 
w gimnazjum nr 20 przy ul. Harcerskiej, a udział w nich wzięło 9 zespo-
łów. Nasze dziewczęta zagrały bardzo dobrze i zakończyły rozgrywki na 
2 miejscu. Wyróżnienia otrzymały Zofia Rosińska za najlepszą zawod-
niczkę i strzelczynię, a Agata Krzyszka za najlepszą zawodniczkę.

            TEATRALNE ABC
Uczniowie klas IV-VI mieli okazję obejrzeć spektakl pt. „Teatralne 

ABC” wystawiony przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia. Tytuł 
sztuki nie zapowiadał tak doskonałej zabawy. Widzowie byli świadkami 
niewłaściwego zachowania się w teatrze młodego człowieka. Łobuziak 
przeszkadzał aktorom oraz widzom, lekceważył prośby, za co został 
ukarany i przeniesiony w czasie. Wkrótce zaczął pomagać napotkanym 
postaciom, dostrzegł jak ciężko pracują ludzie w teatrze, aby wystawić 
sztukę. Nie zostawił też innych w potrzebie, zdołał uratować teatr przed 
zamknięciem. Jednym słowem spokorniał i zmądrzał, za co w nagrodę 
powrócił do współczesności.  Humorystyczny sposób ukazania historii 
oraz świetne dialogi przeplecione niepostrzeżenie terminologią teatral-
ną podobały się uczniom i na pewno zjednają sobie kolejnych widzów

            NASI ZAPAŚNICY
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Turnieju Zapaśniczym  

z Gwiazdorem w KS Sobieski. W swoich kategoriach wagowych zajęli 
następujące miejsca: Zosia Pryka -I miejsce, Nicole Szabelska, Hubert 
Krygowski, Mateusz Hadrych, Dawid Górski, Aleksander Kempiński - 
III miejsce. Zosia Pryka i Eryk Witkowski wzięli także  udział w Turnie-
ju Zapaśniczym o Puchar Dyrektora SP nr 28 w Poznaniu. Eryk zdobył  
1 miejsce, a Zosia 3 miejsce w swoich kategoriach wagowych. Wszyst-
kim serdecznie gratulujemy !

           MATEMATYCZNE 
 LABORATORIUM KULTURY
Tomasz Wejner z kl.Vb oraz Mateusz Pospieszny i Jan Wojt-

kowiak z kl.VIb wzięli udział w Seminarium Naukowym pt. 
MATEMATYCZNE LABORATORIUM KULTURY zorgani-
zowanym w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. Celem se-
minarium było propagowanie i rozwijanie kultury matematycz-
nej wśród uczniów szkół podstawowych. Uczniowie startujący  
w konkursie nie korzystali bezpośrednio z wcześniej zdobytej 
wiedzy. Ważna była umiejętność słuchania i przetwarzania infor-
macji, ponieważ najpierw odbyły się warsztaty przeprowadzone 
przez nauczyciela matematyki i zajęć artystycznych. Po warsz-
tatach uczniowie wspólnie rozwiązywali zadania dotyczące tego 
samego tematu. Udział w warsztatach był kolejną okazją do po-
szerzania wiedzy i zdobywania nowych doświadczeń.
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biwak w kamienicy
W dniach 28-31 grudnia 2015r odbył się w Kamienicy koło 

Wągrowca biwak Kręgów Seniorów z Poznania (OWAR, Wia-
rusy, 10 PDH, Dziewiątacy) oraz z Wągrowca (Damy Radę), 
zorganizowany przez Kręgi OWAR oraz Damy Radę.  W tym 
miejscu wszyscy uczestnicy spotkania serdecznie dziękują 
władzom Gminy Wągrowiec za udostępnienie pięknego, za-
dbanego Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego gminy, w 
którym gościliśmy.

Wszyscy dojechali własnymi samochodami lub rodzin i przyjaciół. 
Czekała wspaniała niespodzianka – gorący kapuśniak na żeberkach, 
prawdziwy rarytas przygotowany przez niezawodną parę druhów z Krę-
gu Damy Radę – pwd. Małgorzatę Suchanecką i hm. Marka Urbanowi-
cza. Po rozlokowaniu się w pokojach i przygotowaniu przywiezionych 
śpiworów na nocny odpoczynek – spotkaliśmy się w dużej jadalni. Na 
świątecznie przystrojonym stole witający nas druhowie ustawili świeco-
wisko z lilijką. Druhna Barbara Król powitała uczestników i rozpoczęło 
się śpiewogranie, wspomnienia i gawędy. 

Dzień 29 grudnia rozpoczęło odegranie na gitarze i mandolinie pieśni 
„Kiedy ranne wstają zorze” przez znany duet druhów Mrozów – Halinę i 
Jana, a wszyscy odśpiewali tę pieśń. Po śniadaniu wyruszyliśmy na długi 
spacer nad bardzo czyste i urokliwe jezioro Kaliszańskie. Po wspaniałym 
obiedzie zasiedliśmy wokół świecowiska i odśpiewaniem hymnu Chorągwi 
Wielkopolskiej rozpoczęliśmy kolejny kominek harcerski. 

Odwiedził nas Komendant Hufca ZHP w Wągrowcu hm. Krzysztof Wojtaszek, 
który organizatorom wręczył dyplomy z podziękowaniem za Harcerskie Śpiewogra-
nie na terenie działania jego hufca. Kolejni goście, druhowie Wawrzyniec Wierzejew-
ski oraz hm. Tadeusz Böhm, wstąpili do nas wracając z obchodów rocznicy Powsta-
nia Wielkopolskiego w Lusowie. Wygłosili gawędy na temat przebiegu Powstania, 
apelując o zachowanie pamięci o tym wydarzeniu oraz o jego bohaterach. Ostatnim 
gościem był Gwiazdor w osobach Komendanta Kręgu Damy Radę z Wągrowca hm. 
Jerzego Mianowskiego i jego żony druhny Jadwigi, od których wszyscy biwakowicze 
otrzymali po czekoladzie. 

W niedzielę 27 grudnia 2015r obchodzono w Poznaniu 97. 
rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Po południu – 
o godzinie 15.30 rozpoczął się też uroczysty Apel Pamięci pod 
Pomnikiem Harcerzy – Powstańców Wielopolskich na Polanie 
Harcerskiej nad jeziorem Malta. Apel poprowadził Komendant 
Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów 
– hm. Paweł Napieralski. W apelu uczestniczyły drużyny harcer-
skie (w tym drużyna reprezentacyjna Chorągwi Wielkopolskiej 
im. Powstańców Wielkopolskich) i kręgi Seniorów – na czele z 
Komendantem Chorągwi hm. Tomaszem Kujaczyńskim.

Obecny był również jak zwykle hm. Włodzimierz Michalak – 
niezawodny opiekun księgi pamiątkowej dotyczącej uroczystości 
przy Pomniku, do której można było wpisywać się po apelu. Przy 
Pomniku złożono okolicznościowy wieniec w barwach narodo-

wych i zapalono znicze. Apel zakończono kręgiem, a iskierkę 
przyjaźni przekazał Komendant Chorągwi. Po apelu wszyscy 
ustawili się do pamiątkowych fotografii. 

                   Hm. Urszula Kocikowska – KSH OWAR Poznań

Kolejny dzień, po pobudce zagranej przez druhów Mrozów, zaczę-
liśmy od zwiedzania Wągrowca i okolicy. Dzięki niezawodnemu prze-
wodnikowi – hm. Mieczysławowi Bromberkowi (KSH Damy Radę) 
zwiedziliśmy pięknie odrestaurowaną Farę z XVI wieku, przed którą stoi 
pomnik księdza Jakuba Wujka – autora przekładu Biblii na język polski, 
a następnie dotarliśmy nad skrzyżowanie rzek Wełny i Nielby. 

Tuż przy drodze z Wągrowca do Gniezna, na wzgórzu wśród 
sosen podziwialiśmy osobliwy grobowiec w kształcie piramidy, 
w którym został pochowany Franciszek Łakiński, rotmistrz na-
poleoński odznaczony orderem Virtuti Militari i francuską Legią 
Honorową. Teren wokół piramidy obsadzono sosnami, o których 
Łakiński miał powiedzieć, że kiedy przerosną piramidę, wtedy 
Polska odzyska niepodległość. Były to prorocze słowa.

Na Polanie Harcerskiej nad Maltą

apel pamięci

Przewiani mroźnym wiatrem wróciliśmy do ośrodka, gdzie cze-
kał na wspaniały gorący obiad – szare kluski z okrasą i kapustą, jak 
zwykle dzieło naszych wspaniałych druhów Małgosi i Marka. Po 
południu dojechała druhna Emilka z Wągrowca z wszelkimi pro-
duktami potrzebnymi do usmażenia pączków – co też zaraz zrobi-
ła. Rozgrzani i nasyceni długo śpiewaliśmy i wspominaliśmy nasze 
inne harcerskie wyprawy. Następnego dnia, w Sylwestra, podczas 
śniadania druhna Barbara Król podziękowała wszystkim.Po spako-
waniu się i posprzątaniu wyruszyliśmy do domów, oczekując na-
stępnego równie udanego wyjazdu. 

          Dh.Halina Mróz KSH OWAR Poznań, pwd.Barbara Król
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Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich

zasługa wspólnoty

        BAL KARNAWAŁOWY
W czwartek 17 stycznia w SP nr 85 przy ul. Tomickiego 16 

odbył się Noworoczny Bal Karnawałowy. Został zorganizowany 
przez prężnie działającą Radę Rodziców przy współudziale dy-
rekcji i grona pedagogicznego. Każda klasa przygotowała prze-
brania charakterystyczne dla danego kraju lub kontynentu. Za 
oknem hulał mróz i śnieg, ale w sali gimnastycznej rozbrzmiewa-
ły gorące rytmy przygotowane przez zaproszonego DJ. 

      PUCHAR 5 MILIONÓW
Aż 36 uczniów naszej szkoły stanęło 17 grudnia 2015 r. do ry-

walizacji w XV edycji zawodów „Puchar 5 milionów” pod pa-
tronatem Prezydenta Miasta Poznania. Zabawa czekała na nich  
w Hali Widowiskowo-Sportowej Arena. Organizatorem zawo-
dów był Młodzieżowy Ośrodek Sportowy POSiR. Wśród kon-
kurencji znalazły się m.in. wyścig sań, toczenie kul śnieżnych 
czy śpiewanie kolęd. Dzieci mogły też zjechać na dmuchanej 

Meksykańskie sombrero, na szyi barwne girlandy, a w sercu 
powiew nadziei. Zarówno fantazja w przebraniu naszych milu-
sińskich jak i kreacje pań z Rady Rodziców urzekły wszystkich 
uczestników balu. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w rów-
nie przemiłej i roztańczonej atmosferze. Małgorzata Zabłocka

zjeżdżalni oraz spotkać się ze Świętym Mikołajem i Królewną 
Śnieżką. Całe zawody uatrakcyjniały występy grup tanecznych 
zespołu Kolejorz Girls. Wszystkim wręczono pamiątkowe na-
grody - zestawy sprzętu sportowego, słodkości oraz pamiątkowe 
koszulki.                                                                        Dorota Pich

W styczniowym numerze czasopisma MY na stronie 15 pod 
artykułem „Zmodernizować Leśną” znalazło się zdjęcie jednego 
z budynków przy ulicy Żelaznej, -właśnie odnowionego. Zrealizo-
wana inwestycja jest owocem prężnie i zgodnie działającej wspól-
noty mieszkaniowej i nie ma nic wspólnego z działalnością Rady 
Osiedla Antoninek Zieliniec Kobylepole, jak mogło się wydawać 
niektórym czytelnikom. Przypomnę, że wspólnota mieszkaniowa 
to wszyscy mieszkańcy, których lokale wchodzą w skład jednej nie-
ruchomości, najczęściej jednego budynku wraz z terenem przyle-
gającym do niego.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Żelaznej 18-
19 zawiązała się wraz z pierwszymi wykupami  mieszkań, a wiec 
od lipca 2014r. W imieniu wspólnoty działa zarząd, który repre-
zentują: Katarzyna Czarnecka, Karolina Urbaniak-Kachel, Maciej 
Machyński. Wspólnota zleciła administrowanie nieruchomością 
wspólną Poznańskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego. 
Administrator wspiera zarząd w zakresie obsługi technicznej i fi-
nansowej.

Pozytywne wzajemne relacje współwłaścicieli nieruchomości i zgodne 
podejmowanie uchwał przez zarząd wspólnoty prowadzi do polepszenia  

warunków bytowych mieszkańców. Jak widać na zdjęciu, przy nierucho-
mości osuszono fundamenty, budynek został ocieplony i położono nowe 
tynki, rynny, instalację domofonową, wymienione zostały drzwi wejścio-
we do klatek schodowych, a nad nimi  zamontowane daszki.

Życzenie pod zdjęciem „oby to objęło następne” budynki, spełni 
się, jeżeli mieszkańcy pozostałych nieruchomości wykupią swoje 
mieszkania i będą działać, kierując się przysłowiem: „Zgoda bu-
duje, niezgoda rujnuje”.                             Katarzyna Czarnecka 

Od redakcji: Autorka jest radną Rady Osiedla AZK.

Budynek przy ul. Żelaznej 18-19 został gruntownie wyremon-
towany i zmodernizowany przez Wspólnotę Miszkaniową. 
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zasady dobrego wychowania
siedem grzechów głównych

z kroniki policyjnej

Nie trzeba być religijnym, aby grzeszyć przeciw... zasadom do-
brego wychowania. Zatem – pycha. Człowiek kulturalny zacho-
wuje w każdej sytuacji powściągliwość. Nie chwali się swoimi, 
dzieci, współpartnera osiągnięciami, nie chwali się swoimi ko-
neksjami, pochodzeniem, wykształceniem (no, chyba, że ujaw-
nia je w swoim cv!) etc. Zatem pycha jest mu obca względnie 
owo samozadowolenie głęboko skrywa. Naganne są wszelka 
chciwość, pazerność. 

Trzecim ,,grzechem głównym” jest nieczystość, a tę można, 
naturalnie, rozumieć różnie. O zapaszkach pokrywanych wo-
dami toaletowymi, perfumami pisałam wielokrotnie. O brudnej 
bieliźnie, niechlujnym wyglądzie  – także. W sferę intymną za-
glądać nie będę, ale na pewno zaprzeczeniem kanonu dobrego 
zachowania są wszelkie  wulgarne ,,podrywy”, zakłady kto kogo i 
kiedy zdobędzie. Oczywiście, to zahacza o moralność, ale przede 
wszystkim chodzi o zwykłą przyzwoitość. I dotyczy tak pań jak i 
panów, w różnym wieku. 

Zazdrość, zawiść to ludzkie cechy (w świecie fauny nie zda-
rzają się!). Człowiek kulturalny ich nie okazuje, do powodzenia 

innych podchodzi z dystansem. Wielce naganne jest wciąganie 
innych w dyskusje typu skąd Malinowska ma nowe futro, a Ko-
walski nowy samochód. O naszym nieumiarkowaniu w jedze-
niu i piciu też już pisałam. To nieładne i... niezdrowe. Jednym 
z gorszych widoczków są wypełnione po brzegi talerze podczas 
rozmaitych imprez z bufetem, stołem szwedzkim i innych nie za-
siadanych spotkań. Człowiek dobrze wychowany je z umiarem, 
smakuje degustuje, a wtedy i lepiej poczuje wszelkie aromaty, 
snujące się z talerza.

Niektórzy szefowie, chcąc podkreślić ważność swojego urzę-
du, pokrzykują, wyrażając w ten sposób swoje niezadowolenie i 
gniew z postępów prac. A powiedzieć takiemu, że nie trzaska się 
drzwiami, nie używa wulgaryzmów itp. to i... zwolnienie z pracy 
może stać się faktem. Więc przemilczamy (my-pracownicy), aby 
się nie narażać...

Są pracoholicy i są lenie. Jest wyścig szczurów i ,,tumiwisizm” 
oraz pospolite lenistwo (,,co masz zrobić dzisiaj zrób jutro – bę-
dziesz miał jeden dzień wolny”). Jedno i drugie... niezdrowe. 
Swoje zadania trzeba po prostu wykonać zgodnie z harmonogra-
mem. Pochwalić się swoją kreatywnością – to nie grzech, ale wy-
dzieranie pracy innym (bo nadgodziny, bo może premia) przy-
pomina zachowanie ucznia-prymusa, który ciągle trzyma palce 
w górze, bo wszystko wie.                                                          (E.K)

Ul. Mścibora. Poprzez wepchnięcie drzwi tarasowych wła-
mano się do domu, a następnie z pokoju dokonano kradzieży ka-
setki z zawartością dwóch paszportów, karty pojazdu Kia Venga, 
kluczy pojazdu, pieniędzy w kwocie 6500zł, złotej biżuterii oraz 
7000zł koron szwedzkich. Zdarzenie w dniu 31.12.2015r. w godz. 
12:45-22:00. Zgłoszenie 01.01.2016r. godz. 2:55. 

Ul. Gnieźnieńska. Piotr M. lat 22, będąc pod wpływem 
alkoholu lub podobnie działającego środka, skoczył z wiaduktu 
kolejowego czym spowodował u siebie obrażenia ciała w postaci 
złamanej nogi oraz złamania kości miednicy. Zdarzenie w dniu 
01.01.2016r. godz. 7:12. 

Ul. Smolna. Nieznany sprawca z pojazdu m-ki Opel zapar-
kowanego na parkingu niestrzeżonym nieobjętym monitorin-
giem miejskim dokonał kradzieży 4 kół. Straty 1800zł.

Ul. Gdyńska. W sklepie Żabka nn sprawca dokonał kra-
dzieży portfela z zawartością pieniędzy w kwocie 200zł, dowodu 
osobistego, legitymacji rencisty. Zdarzenie 6.01.2016r., 17:00. 

Ul. Płocka. N/n sprawca przy pomocy dopasowanego klucza 
usiłował dokonać włamania do mieszkania, lecz zamierzonego 
celu nie osiągnął z uwagi na obecność lokatorów w miejscu za-
mieszkania. Zdarzenie w dniu 06.01.2016r w godz. 21:00-21:30. 

Ul. Gnieźnieńska. Mateusz D. lat 22 kierował pojazdem 
m-ki Fiat będąc w stanie nietrzeźwości. Zatrzymany na gorą-
cym uczynku przez f-szy WZM KMP Poznań. Zdarzenie w dniu 
07.01.2016r godz. 11:25. 

Ul. Leszka. N/n sprawca z klatki schodowej bloku dokonał 
kradzieży roweru górskiego Lazaro Elitary V koloru czarnego. 
Straty 1300zł. Rower nie był znakowany przez policję. Zdarzenie 
w dniu 10/11.01.2016r godz. 17:00/7:00. 

Ul. Krańcowa. N/n sprawca z niezamkniętego pomieszcze-
nia dokonał kradzieży kurtek wraz z prawem jazdy. Straty 600zł 
na szkodę Łukasz S. Zdarzenie 11.01.2016r godz. 20:00-22:15.

Ul. Średzka. Przemysław C. lat 29 kierował samochodem 
m-ki Suzuki Swift pomimo decyzji o cofnięciu uprawnień do 
kierowania z 2011r. Zatrzymany przez f-szy Referatu Wywia-
dowczego KMP Poznań. 

Ul. Browarna. Robert Z. lat 45 kierował samochodem m-ki 
Mercedes 250D będąc w stanie nietrzeźwości. Zatrzymany przez 
policjantów WZM KMP Poznań. Zdarzenie14.01.2016r., 17:30. 

Ul. Zbyłowita. Sergiusz W. dokonał przywłaszczenia wypo-
życzonego rusztowania. Straty (będą podane w terminie później-
szym) na szkodę firmy GP System. 

Ul. Nadolnik. Karol F., Michał M., Katarzyna S., Natalia P., 
Mariusz P. poprzez nielegalne podłączenie dokonali kradzieży 
energii elektrycznej. Straty na szkodę Enea. Zatrzymani na go-
rącym uczynku przez dzielnicowych KP Poznań Nowe Miasto. 
Zdarzenie w dniu 23.01.2016r. o godz. 8:30. 

czasopismo mieszkańców „my” od 16 lat uczestniczy 
w codziennym życiu kilkunastu osiedlowych społeczności
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1050. Rocznica Chrztu Polski

z  kroniki  szkolnej  sp 55 
mali muzycy w katedrze

  Sztuka Bali
Czynna do końca lutego 2016r. wystawa w 

Muzeum Etnograficznym przy ul. Mostowej 
prezentuje malarstwo, rzeźbę i tkaniny z wy-
spy Bali na Pacyfiku. Jest to szczególna okazja 
obejrzeć prywatny zbiór dzieł sztuki balijskiej 
kolekcjonera Krzysztofa Musiała. Sztuka Bali 
charakteryzuje się niezwykłym bogactwem 
ornamentyki w rzeczach codziennego użyt-
ku, ubiorze, architekturze czy w przedmio-
tach pełniących ważną funkcję w niezwykle 
rozbudowanej obrzędowości.

Co roku w styczniu uczniowie klas I – III ze Szkoły Podstawo-
wej nr 55 w Poznaniu, uczęszczający na zajęcia Koła Flażoleto-
wego, biorą udział we wspólnym flażoletowaniu w Katedrze Ar-
chidiecezji Poznańskiej. Ostatnie wspólne kolędowanie „Śladami 
Trzech Króli” odbyło się 9 stycznia br. i było to XX spotkanie 
– jubileuszowe. Nasi uczniowie, wspólnie z małymi muzykami 
z całej Wielkopolski, Szczecina i Gdańska, zagrali kolędy. Nabo-
żeństwu przewodniczył ks. Jan Markowski, a Słowo Boże wygło-
sił ks. biskup Grzegorz Balcerek.Na koniec wszyscy uczestnicy 
zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia i zadeklarowali swój udział w 
kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 2 kwietnia br. z okazji 
1050-lecia Chrztu Polski.                                   Lucyna Bojarska, 

                            Magdalena Andrzejewska, Mariola Bandosz

WIELKI JUBILEUSZ
Tegoroczne przedstawienie jasełkowe w  SP55 nawiązywa-

ło do 1050. Rocznicy Chrztu Polski. „Kolęda na koniec wieku” 
wprowadziła w uroczystą zadumę nad historią chrześcijaństwa. 
Również prezentacja multimedialna, która przedstawiała obrazy 
z życia Jezusa Chrystusa, służyła temu celowi. Monumentalna 
scena chrztu drużyny księcia Mieszka I podkreślała ten ważny 
fakt historyczny w dziejach naszego państwa. 

      BARTEK LAUREAT
„Bądźmy niby pióro w 

ręku Boga” – św. Urszula 
Ledóchowska

Ogólnopolski konkurs pla-
styczno-literacki - zorgani-
zowany przez Zgromadzenie 
Sióstr Urszulanek Serca Je-
zusa Konającego oraz parafię 
Wszystkich Świętych w War-
szawie - miał na celu zapo-
znanie z postacią św. Urszuli 
Ledóchowskiej w związku  
z jej 150. rocznicą urodzin. 
Cieszymy się, że spośród 
14 prac plastycznych na-
szych uczniów z klas 0-3 
wyróżnienie zdobył Bar-
tek Janicki. Gratulujemy!                                                                                                                                     
               Zofia Mroszyńska

W 966 roku w kraju Polan rozpoczęła się chrystianizacja oraz 
budowa państwowości polskiej. Scena chrztu Mieszka I została 
odegrana na tle betlejemskiej szopki. Podczas kolędy „Bóg się 
rodzi” orszak książęcy skłonił się Nowonarodzonemu, oddając 
Jemu hołd. Do żłóbka do Świętej Rodziny przybyli pasterze, 

Trzej Królowie oraz dzieci z radosnym śpiewem „Jezu zostań 
mym braciszkiem”. Narrację prowadził Anioł, który opowiadał 
jak to przez ponad 2000 lat głosi narodzenie Chrystusa i pro-
wadzi wszystkich do stajenki. Całość dopełniła piękna recytacja 
polskich utworów poetyckich o Bożym Narodzeniu. Uroczystość 
zakończyło wspólne śpiewanie kolęd.

W Niedzielę Chrztu Pańskiego w dniu 10 stycznia 2016 roku 
uczniowie naszej szkoły wystawili te same jasełka w kościele pa-
rafialnym pw. Wniebowzięcia NMP, które zostały przyjęte przez 
parafian z wielkim podziwem.                Katarzyna Kozłowska, 

        Monika Baszczyńska, Emilia Berus, Zofia Mroszyńska



19

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Czytajmy!
seks, koty i miłość

Spotkania z psychologiem 

mediator  zamiast  sądu (2)
Kontynuujemy rozmowę 
z panią mgr Marią Rozmiarek, 

mediatorem rodzinnym w Ośrod-
ku Pomocy Psychologicznej SPCh 
przy ul. Konarskiego 6/4.

- Doszliśmy poprzednio do tego, 
że wypracowano wspólne rozwiąza-
nia konfliktu. I co dalej?

- Porozumienie zostaje podpisa-
ne przez wszystkich uczestników 
mediacji. W przypadku mediacji ze 
skierowania sądowego porozumienie jest przesyłane do sądu 
i co najważniejsze jest dla sądu wiążące, tzn. że sąd respektuje 
porozumienie zawarte podczas mediacji. Warto tu nadmienić, 
że mediacja na ogół jest bardziej skuteczna i tańsza niż proces 
sądowy. W mediacji żadna decyzja nie zostaje podjęta bez zgody 
zainteresowanych stron. Uczestnicy chętnie stosują się do spisa-
nych ustaleń, ponieważ sami je wypracowali i uzgodnili. Media-
cja  umożliwia opowiedzenie o swoich przeżyciach, potrzebach, 
uczuciach w atmosferze poufności, spokoju, pełnej akceptacji 
i bezpieczeństwa, nad którym czuwają mediatorzy. Pomaga w 
utrzymaniu relacji, które będą lub powinny trwać w przyszłości, 
pozwala tez na wybaczenie doznanych krzywd, zranień, nierzad-
ko na pojednanie. Bo to podczas mediacji w atmosferze bezpie-
czeństwa i równowagi stron uczestnicy po raz pierwszy się tak 
naprawdę usłyszeli i zrozumieli co chcieli powiedzieć.

- Są sytuacje, w których  mediator rodzinny nie pomoże?
- Tak, zwłaszcza wtedy gdy żadna ze stron nie bierze pod uwa-

gę możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu. Nie mediuje-
my z osobami stosującymi w rodzinie przemoc. Gdy w rodzi-

nie są osoby uzależnione, mediator może jedynie zasugerować 
odpowiednią terapię. Mediator nie pomoże w przypadku gdy 
jakieś traumatyczne przeżycie lub bardzo silne emocje uniemoż-
liwiają jednej lub obu stronom efektywne uczestnictwo w me-
diacji. Wtedy też mediator może zalecić spotkanie z terapeutą. 
Mediator nie podejmie się mediacji gdy któraś ze stron cierpi na 
chorobę psychiczną lub silne zaburzenie osobowości. Zdarza się 
też  ktoś chce wykorzystać mediację do zaostrzenia konfliktu lub 
posłużyć się nią do jakiś osobistych celów, np. zdobyć informacje 
lub dokumenty – w takich przypadkach mediator odmawia prze-
prowadzenia mediacji.

- Czy każda mediacja kończy się spisaniem ugody?
- Nie, ale już sam udział w spotkaniach mediacyjnych daje 

pewne korzyści. Uczy wzajemnego szacunku, respektowania 
swoich praw i praw drugiej osoby. Może uświadomić, że każdy 
ma prawo do własnego zdania i może popełnić błąd. To, że ludzie 
w bezpieczny sposób mogą powiedzieć sobie, jak widzą dany 
problem, co jest dla nich ważne i mają szansę na to, że zostaną 
wysłuchani, powoduje zmniejszenie napięcia między stronami. 
Strony uczą się co należy zmienić we wzajemnej komunikacji, 
aby nie dochodziło do podobnych sytuacji. Zdarza się także, że 
mediacja pokazuje brak gotowości zainteresowanych (albo tylko 
jednej strony) do pracy nad porozumieniem, że za dużo jest żalu, 
poczucia krzywdy, gniewu, czy nawet nienawiści do drugiej oso-
by, że trudno to uczucie przezwyciężyć. 

- Czy mediator może przerwać mediacje?
- Tak - gdy uzna, że sprawa bardziej nadaje się do terapii in-

dywidualnej lub małżeńskiej czy rodzinnej i choć mediacja nie 
kończy się ugodą to jednak cenne jest uświadomienie sobie przez 
strony konfliktu przyczyn i okoliczności takiego stanu rzeczy. 

                                                      Rozmawiała Ewa Kłodzińska
Mgr Maria Rozmiarek jest psychologiem, mediatorem. Jest 

przewodniczącą Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijań-
skich oddział w Poznaniu oraz kierownikiem Ośrodka przy 
ul. Konarskiego 6/4.

Rzadko sięgam po erotyki, a tu od razu trzy!? Najpierw ,,Nie-
banalna więź” Sarah Waters. Autorka nie ukrywa swoich pry-
watnych preferencji seksualnych, stąd i w jej powieściach sporo 
kobiecych namiętności. Lata 70. XIX wieku, pogrążona w żałobie 
po ojcu Margaret Prior w ramach terapii odwiedza... ponure wię-
zienie kobiece w Millbank. Rozmawia z więźniarkami i strażnicz-
kami, poznaje ich losy. Nawiązuje szczególne relacje (domyślamy 
się tych emocji) z Seliną Daves - medium, oskarżoną o śmierć 
swojej chlebodawczyni. Poddaje się jej urokowi, delikatnym do-
tykom, uśmiechowi, tajemnicy. Zakończenie powieści – niespo-
dziewane! Nie jest to powieść do czytania o zmierzchu! 

Jerzy Pilch ,,Zuza albo czas oddalenia”. 60-latek zakochany 
,,w sprzedajnej 20-latce”. Autor, często nagradzany, od lat relacjo-
nuje, analizuje relacje z kobietami, które ,,były zawsze jego pasją, 
szaleństwem, celem życia”. Krytycy przyrównali powieść - zwie-
rzenia Abby Lee ,,Dziewczyna, której jedno w głowie” do Brid-
get Jones, która bawiła, rozśmieszała i była bliska każdej kobiecie 
szukającej miłości. Tymczasem bohaterka A. Lee to po prostu 
seksoholiczka, spragniona seksu o każdej porze dnia i nocy. Daje 
sobie radę nawet i bez mężczyzny... W owych zwierzeniach nie 
ma ni słowa o seks-zagrożeniach, jak HIV czy AIDS.

No, ale nie samym seksem się żyje... Jest teraz jakaś moda na 
kota w roli głównej, który wpływa na ludzkie losy. Te książki mają 
spore powodzenie nie tylko u kociarzy. Jest w naszej najbliższej 

filii Biblioteki Raczyńskich przebój z brytyjskiej listy bestsellerów 
Top 10 od 2014 roku ,,Alfie kot wielorodzinny” Rachel Wells 
(napisała  już drugą część – ale jeszcze nie ma jej na półce przy 
Tomickiego). Czyta się sympatycznie – narratorem jest miły ko-
curek – kanapowiec, który traci dach nad głową, trochę błąka się 
opuszczony po ulicach (i to jest nawet wzruszające), aby wreszcie 
wziąć własne życie i losy napotkanych ludzi w swoje łapki. 

Dla czytelniczek lubiących romantyczne opowieści z happy 
endem jest nowość ,,Wieczorem w Paryżu” Nicolasa Barreau. 
Dziwnie się składa, że facet pisze romantyczne historie (bo na-
pisał jeszcze inne), ale mężczyźni ich nie czytają... I jeszcze dwie 
autorki, które, szczęśliwie, nie powieliły schematów wyuczonych 
na jakichś kursach kreatywnego pisania. Irena Wójtowicz jest 
autorką ,,Obcego trupa” - zupełnie w stylu nieodżałowanej pa-
mięci Joanny Chmielewskiej. I kiedy entuzjastycznie o tej powie-
ści rozprawiałam z panią kierownik naszej biblioteki, okazało się, 
że przez lata ta powieść miała zaledwie kilkoro czytelników. Pew-
nie pójdzie do innej biblioteki – może tam znajdzie odbiorców. 

I na koniec – z prawdziwą przyjemnością czytelniczą anonsuję 
powieść ,,Jestem blisko” Lucyny Olejniczak. Zaczęła pisać do-
piero po przejściu na emeryturę i pewnie dlatego bohaterowie 
– Lucyna i Tadeusz mają prawie 60-tkę na karku. Odwiedzają 
przyjaciółkę w Irlandii. Świetnie opisane tamtejsze klimaty i 
wietrzne krajobrazy ,,urozmaicone” małymi starymi cmentarzy-
kami (aż dreszcz po plecach przebiega!), zabobony i wierzenia. 
A w ogóle wachlarz postaci jest zróżnicowany, polszczyzna nie 
udziwniona, humor nie wydumany, dużo ciepełka przy komin-
ku. No, i tajemnicza historia sprzed stu lat spleciona umiejętnie z 
bieżącymi wydarzeniami.                                    Ewa Kłodzińska 
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Podróże w czasach PRL
syreną do neapolu
gdzie ją nam ukradli (2)

Na Moście Westchnień w Wenecji. 
Autor z torbą, obok córka Monika i żona Barbara

Nasza syrena 105 na tle pięknych widoków w Neapolu. 

Pierwszy nocleg na kempingu we Włoszech zaplanowaliśmy w 
okolicy Wenecji. Po dobrze przespanej nocy ruszyliśmy syreną na 
zwiedzanie tego pięknego miasta. Problem powstał podczas po-
wrotu na kemping. Zapomniałem która droga z ronda w Mestre 
prowadzi do naszego kempingu. Dogadałem się jakoś językiem 
migowym z carabiniere i zgodzili się nas poprowadzić. Zapalili 
na Alfa Romeo napis „Follow me”, z piskiem opon ruszyli i znik-
neli nam z oczu. Po przebyciu ze trzech kilometrów zauważyłem 
stojące Alfa Romeo na poboczu. Tłumaczyłem się, że mam pro-
blem z silnikiem i nie mogłem za nimi nadążyć, co było prawdą, 
bo Syrena miała tylko trzy cylindry, brakowało czwartego.

Następny postój to już wielkie kąpielisko Rimini. Nie mogliśmy się 
opędzić od Polaków mieszkających we Włoszech od czasu wojny, któ-
rzy chcieli pogadać po polsku i ... kupić kryształy, które Polacy zwozili 
na handel. Jeden z tych panów, gdy mu powiedziałem, że kryształów 
nie przywieźliśmy, zapytał mnie wprost: - to po co przyjechaliście do 
Włoch? Leżąc na słońcu straciliśmy z oczu naszą 9-letnią córeczkę Mo-
nikę. Znaleźliśmy ją w grupie włoskich dzieci, zbierających i sprzeda-
jących szklane butelki po napojach, pozostawione przez plażowiczów. 
Paplała po włosku jak rodowita rzymianka.

Dalej na południe jechaliśmy przez Anconę, Pescarę i były coraz 
większe upały. Na wysokości miasta Foggia przecięliśmy „but włoski” i 
skierowaliśmy się do Neapolu.  W pobliżu miasta Salerno postanowili-
śmy wjechać na autostradę do Neapolu. Plac z budkami przed wjazdem 
był wypełniony po brzegi samochodami. Wszystko stało. Okazało się, 
że Włosi w swoich samochodach czekają na sjestę obsługi kas. Punk-
tualnie o godzinie 12 szlabany zostały otwarte, załoga budek zniknęła, 
a wszystko ruszyło na autostradę. Przerwa w obsłudze trwała do godz. 
14, my jechaliśmy tylko do Neapolu i zmieściliśmy się w darmowym 
przejeździe tą płatną drogą. Kto nie zdążył zjechać przed godz. 14 ten 
płacił za jazdę od początku autostrady.

Po rozbiciu namiotu na przylądku Campanella w miejscowo-
ści Vico Equense, ruszyliśmy na zwiedzanie Neapolu. Zmęczeni 
kilkugodzinnym chodzeniem po urokliwych neapolitańskich, 
wąskich uliczkach, wracaliśmy do naszego auta. Z daleka już za-
uważyłem, że żaden z zaparkowanych samochodów nie ma ba-
gażnika na dachu, a mój taki miał. Już wymyślałem Neapolitań-
czykom, że ukradli mi bagażnik. Po podejściu bliżej okazało się, 
że brak nie tylko bagażnika, ale także … naszego auta. Myślałem, 
że pomyliłem ulice, ale zapamiętałem kort tenisowy, który był 
przy tej drodze. Nie było tylko syrenki.

Zaginięcie samochodu zgłosiłem przejeżdżającym carabinierom, a 
oni skierowali mnie do komisariatu, który zajmował się problemami 

gości z zagranicy. W odszukaniu tego urzędu pomógł nam młody czło-
wiek, który przysłuchiwał się rozmowie na „migi” z policjantami, a znał 
język angielski. Ten chłopak, chyba student, zawiózł nas swoim samo-
chodem do komisariatu. Jadąc przez miasto pokazywał nam niektóre 
osobliwości Neapolu, jak np. operę San Carlo. Po słowach: - La Opera!...
puścił kierownice, rozłożył ręce i wyśpiewał pierwsze takty jakiejś arii. 

W komisariacie zadano mi właściwie trzy pytania: czy samo-
chód jest drogi, czy jest to znana marka w Europie i czy były 
jakieś cenne przedmioty w tym aucie? Ponieważ na wszystkie 
pytania odpowiedziałem przecząco, policjanci powiedzieli że sy-
rena znajdzie się jeszcze dzisiaj, a najpóźniej jutro. I rzeczywiście 
carabinierzy zadzwonili na kemping następnego dnia z informa-
cją o odnalezieniu auta. Przesłuchujący mnie funkcjonariusz sie-
dział bez koszuli, bo było potwornie gorąco, ale na głowie tkwiła 
czapka służbowa jako atrybut władzy. Samochód miałem ode-
brać z prywatnego garażu w zachodniej części Neapolu. 

Jechałem tramwajem chyba 20 km do tej dzielnicy (Pozzuoli). Nie 
miałem planu miasta, więc nazwę ulicy, napisanej na kartce przez po-
licjantów, pokazałem grupie stojących Neapolitańczyków. Nie bardzo 
wiedzieli gdzie ta uliczka i zaczęli się miedzy sobą głośno spierać i ge-
stykulować. Skierowałem się do najbliższego baru. Barman o coś mnie 
zapytał, a ja ponieważ nic nie zrozumiałem, wskazując na siebie powie-
działem - Polonia... I tu zaczął się problem, bo on zrozumiał Bolonia 
i zaczął mi opowiadać – domyśliłem się - o swojej służbie wojskowej 
w Bolonii. W końcu jakaś staruszka wskazała mi jak dotrzeć do tego 
garażu. 

Spotkanie z właścicielem wyglądało tak: gdzieś zatelefonował, poga-
dał i oddał mi słuchawkę. Jakiś miły damski głos poinformował mnie po 
angielsku, że samochód jest uszkodzony. Okazało się, że uszkodzenie to 
wykręcona stacyjka, wisząca na przewodach, i wygięty zaczep uchylnej 

szybki. Poinformowano mnie , że muszę zapłacić za dobę parkowania i 
przyholowanie samochodu do garażu. Za holowanie zapłaciłem bonem 
z Carty Carburante, co bardzo ucieszyło właściciela garażu – zaliczył 
chyba holowanie przez pół Włoch, a płacił automobilklub włoski. 

Zaskoczony byłem życzliwością ludzi zarządzających kem-
pingiem i gości, którzy o zdarzeniu dowiedzieli się od studen-
ta - kierownika placu. Holendrzy, Belgowie, Norwegowie i inni, 
znosili nam różne produkty żywnościowe, ponieważ puszki z 
konserwami zostały pod tylną kanapą w samochodzie. W odzy-
skanym aucie nic nie zginęło, jednak cały dobytek był dokładnie 
przemieszany. Nawet zaglądali do puszki z olejem do dwusuwów 
MIXOL, którego trochę rozlali. 

Już w Polsce domyśliłem się, że pojazd ukradła...policja. W 
mieście były jakieś wybory i na ulicach jeździło masę samocho-
dów ciężarowych, wypełnionych ludźmi z czerwonymi sztanda-
rami. A ponieważ mój identyfikator „PL” kojarzył się z komuną, 
stąd podejrzenie o wwóz wrogich materiałów propagandowych. 
Mimo wszystko Neapol to dla mnie jedyne, obce miasto, w któ-
rym chciałbym mieszkać. Największe wrażenie robiła na mnie 
życzliwość i wesołość mieszkańców.  Nie dziwie się pisarzowi, 
Gustawowi Herling-Grudzińskiemu, że właśnie to miejsce wy-
brał na swoje powojenne życie. (dok. nastąpi)    Stefan Lamęcki
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HOROSKOP na luty

      IMIENNIK LUTOWY

Pani 45 lat, niepaląca,
zaopiekuje się dzieckiem 

lub osobą starszą. 
Doświadczenie,  referencje. 

tel 698 817 595

BIURO KSIĘGOWE
Pełen zakres usług 

Czynne pon. - czw.  10 - 17  
61-007 Poznań Główna 46/1  

tel 601 75 74 46 
biuro@biurostorno.pl

AGATA (5 lutego) to choleryczka o wielkim sercu. Na pewno nie 
jest kurą domową a raczej... kogutem (totem zwierzęcy) i to bardzo wa-
lecznym, choć przez chwilę tylko!  Uwielbia to co bogate i piękne. To 
kobieta nadpobudliwa, często pozbawiona zdrowego rozsądku co może 
doprowadzić to niejednego nieszczęścia. Agata jest spragniona miłości a 
w niej chce przywłaszczyć sobie ciało, duszę i... majątek mężczyzny. Jest 
jak jemioła (totem roślinny) – piękna i zaborcza.

GABRIEL (27 lutego) jest aktywny, ruchliwy, dynamiczny tak jak jego 
totem zwierzęcy – koń. I to sprawia, że musi – dla dobrego samopoczu-
cia – uczestniczyć w rozmaitych zdarzeniach. Mężczyzna-wszędobylski, 
doradca. Jego duma ucierpi wtedy gdy usłyszy, że jest niepotrzebny albo 
gdy jego porady nie zostaną uwzględnione. Nie zawsze łatwy w kontak-
tach, bywa jak... pokrzywa (totem roślinny). Bardzo zaborczy w uczu-
ciach, czasem bywa... ekscentrycznym narcyzem.

BARAN - Miej na uwadze aforyzm St. J. Leca: “Streszczajmy się. Świat 
jest przeludniony słowami”. - Czas chyba przejść do czynów i skończyć z 
pustosłowiem. Sama(sam) widzisz, że dotychczasowe efekty masz prak-
tycznie żadne, ale nawet nie możesz się temu dziwić, ani tym bardziej 
mieć do kogokolwiek pretensje. Wszyscy już mają słów dosyć, czekają 
na konkrety. Koło pewnej osoby w Twoim otoczeniu, tak Cię denerwu-
jącej, przechodź obojętnie. Nie zwracanie na nią uwagi będzie dla niej 
karą.

BYK - G. Laub powiedział: “Ceni się aforyzm m. in. dlatego, że za-
wiera pół prawdy. To już jest bardzo wysoki procent”. Zadowól się tym, 
dlaczego tak uparcie drążysz sprawę. Nawet, gdy się dokopiesz prawdy 
stuprocentowej, nie da Ci to żadnej satysfakcji. Wyraźny boom mate-
rialny. I głowa do góry. Zamiast obnosić marsową twarz, częściej się 
uśmiechaj. To budzi zaufanie i zjednuje ludzi. Pamiętaj, że wszyscy mają 
jakieś tam kłopoty.

BLIŹNIĘTA - Twoja postawa to wieczne opuszczanie rąk i czekanie 
na coś nie jest zbyt twórcza i motywacyjna. Walcz z biernością, tym bar-
dziej, że do tej pory zaliczano Cię do ludzi czynu, energicznych i z ini-
cjatywą. Inaczej wypadniesz z toru i jak ulał będzie pasowało do Ciebie 
powiedzenie H. Heine’go: “Najdalej zaszedł w ignorancji”. Nic nie przy-
chodzi bez wysiłku, nie czekaj więc na przysłowiowe gołąbki...

RAK - Decyzja nie najłatwiejsza, ale gdy przyjdzie pora jej podjęcia 
pamiętaj o powiedzeniu, którego autorem jest Leonardo da Vinci: “Kto 
chce się wzbogacić w ciągu jednego dnia, zostanie w ciągu roku powie-
szony”. Nie możesz chcieć wszystkiego na raz, bo istnieje realna groźba, 
że osiągniesz niewiele. Ale sprawa wymaga większego jednak wysiłku, 
sam talent nie wystarczy.

LEW - M. Ebner - Eschenbach: “Mądry głupiemu ustępuje. Smutna to 
prawda, toruje ona głupocie drogę do opanowania świata”. Chyba więc 
dosyć tych ustępstw, uprzyj się w chęci postawienia na swoim. Masz 
stuprocentową rację i czas uświadamiać to drugiej stronie. Należysz ra-
czej do ulubieńców fortuny, nie masz więc co przejmować się drobnymi 
przeciwnościami. Smak zwycięstwa będzie tym większy.

PANNA - “On mi się nie podoba. Dlaczego? Bo mu nie dorównuję” 
(F. Nitzsche). Jeśli będziesz wychodzić z takiego założenia, nie licz na 
przyjaciół w swoim otoczeniu. Każdy ma jakąś mocną stronę, ale ma 
przecież i słabszą. Prawda jest taka, że nie znosisz w swoim gronie in-
nych dominantów. Jeśli się za takiego uważasz, ukrywaj to dosyć głębo-
ko. Od razu odzyskasz przyjaciół.

WAGA - “Wolałbym się powiesić, niż stale wszystkiemu przeczyć, 
stale być w opozycji, stale w pogotowiu czyhać na braki i słabość mych 
bliźnich” (J.W. Goethe). Ale Ty nie wolisz. Nie dziw się więc uczuciu 
osamotnienia, a raczej zmień styl bycia. A wówczas i wokół Twojej oso-
by wiele się zmieni. Jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia sukcesu, ale 
zdobądź się jednak na trochę więcej samodyscypliny i wytrwałości. Wy-
darzenia przyniosą sporo emocji.

SKORPION - Postępujesz dokładnie w myśl powiedzenia H. Heb-
bela: “Wprost nie do wiary, ile rozumu zużywa się w świecie dla udo-
wodnienia głupstw”. Co Ci to daje? Satysfakcję, pieniądze, pozycję? Nic 

z tych rzeczy. Czyżby to była drobiazgowość, a nawet małostkowość? 
Przemyśl sprawę, po co po próżnicy tracić czas. Na rozgrywające się wy-
darzenia reaguj bez emocji. Ten chłód zaprocentuje w przyszłości jak-
że trafną decyzją. I raczej nie ulegaj różnym namowom, masz przecież 
własne zdanie.

STRZELEC - M.Ebner - Eschenbach: “Kto nic nie wie, musi we 
wszystko wierzyć”. Wniosek z tego jest prosty: na naukę nigdy nie jest 
za późno. Zmobilizuj się więc, popracuj intensywnie, zobaczysz, jak Ci 
się to opłaci. Kontakt bardzo ciekawy, warto iść tym śladem. W sporze 
się nie wypowiadaj. Problem rodzinny wymaga cierpliwości. Każdy ma 
swoje racje i trudno zająć stanowisko zdecydowanie po jednej stronie.

KOZIOROŻEC - “Gdy racje są kruche usztywnia się stanowiska” - St. 
J. Lec. Zdecyduj się więc na swój prywatny “okrągły stół”, zdając sobie 
sprawę z faktu, że krok ten będzie wymagał ustępstw. Ale lepiej pójść na 
nie, niż trwać w takiej szarpaninie jak dotychczas. Wykorzystaj swoje 
atuty, a więc zręczność i umiejętność zdobywania sobie ludzi. Jeśli Ci na-
wet nie pomogą, to przestaną przeszkadzać. Najważniejsze - nie ulegaj 
tak łatwo różnym fascynacjom.

WODNIK - J. Tuwim: “Błogosławiony ten, co nie mając nic do powie-
dzenia, nie obleka tego faktu w słowa”. Niech będzie mottem Twojego 
zachowania i to nie tylko w tym tygodniu. Prawda jest taka, że zbyt ła-
two upajasz się swoimi słowami, a inni nie chcą. Budzi to z kolei Twoją 
niechęć do niektórych i zamiast sympatyków masz wrogów. Chociaż 
Twoje sprawy mają się wcale nieźle, ostatnio jakby stanęły w miejscu. 
Budzi to u Ciebie niepokój.

RYBY - “Głupio schlebiasz sobie, myśląc, że wmówisz w innych, w 
co sam nie wierzysz” 
- Vauvenargues. Albo 
kłam lepiej, albo zde-
cyduj się na inną tak-
tykę. Nie zapominaj 
jednocześnie, że jest 
to dla Ciebie bardzo 
ważny okres i waż-
na sprawa. Nie ma 
sukcesu bez ryzyka i 
jeśli nawet się boisz, 
nie odradzaj innym 
zdecydowanego dzia-
łania. Zapominasz, że 
jest to sprawa, która 
może zupełnie od-
mienić niełatwe życie 
kogoś Ci bliskiego.
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tel. 61 879 25 48     kom. 507 047 067

 NAPRAWY SPRZĘTU
   RTV, VIDEO
          WSZYSTKIE TYPY
    Ul. Otwocka 8, 61-051 Poznań
               Tel. 61 870 80 49

 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  

czynny też w sobot y

RESTAURACJA

 2015

ośrodek
szkolenia kierowców
organizuje kursy na prawo jazdy kat.  b

dla bardziej i mniej zdecydowanych
gwarantując profesjonalną naukę

i bezstresowe przygotowanie.
tel. 602 685 977
 ul. warszawska 27

www. osk-majchrzak.vrs.pl

kołobrzeg
ATRAKcyjNE

NiekrępUJące
b. taNie pokoJe 
i apartameNty

W dZiElNicy SANatoryJNeJ

  waclaww@neostrada.pl
        tel. 94 351 72 34
  505 155 276, 697 144 395

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

    BADANIE WZROKU I MODNE OKULARY 
                              Karina Kozanecka tel. 604 138 262

OPTYK PLUS MINUS

Ul. Jana Pawła II 26, 
Politechnika, Dom Stud. 2
Czynne: pon.10-17, wt.śr.czw.13-17

Ul.Warszawska 93/95
(paw. handl. Chata Polska)
Czynne: pon.-pt. 10 - 17





Karnawałowy bal przebierańców w SP45 na Głównej

      
      

Św. Kamila
aPtEKa 

          Godziny otwarcia apteki:
pn. - pt. 8 - 20, sob. 8 - 14, niedz. 9.30 - 13.30

 adres:
 ul. toruńska 23
 61-045 Poznań
 tel. 61 879 26 99

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„SŁONECZKO”, 77-400 Złotów, Stawnica 33

SBL ZAKRZEWO O/Złotów 
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

Z dopiskiem: „Darowizna na leczenie i rehabilitację 
Eryka Łuczaka” Nr.KRS 0000186434


