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Epifania 2022
Niestraszna była deszczowa pogoda i ziąb – tradycji mu-

siało stać się zadość. I tak 6 stycznia znowu z kościoła św. Jana 
Jerozolimskiego za Murami wyruszyła po mszy św. wesoła 
procesja na plebanię.  

Oczywiście, królów i magów było znacznie więcej niż opo-
wiada to tradycja... Dom okadzono (tradycja z XV/XVI w.), wy-
pisano poświęconą kredą symboliczne litery K+M+B 2022 jako 
symbol domu katolickiego. Kacper, Melchior i Baltazar – takie 
imiona nadała   trzem królom tradycja. K, M, B to też pierw-
sze litery łacińskich zdarzeń świętowanych niegdyś w ten jeden 
dzień: Cogitum – Matrymonium – Baptista czyli Poznanie -We-
sele – Chrzest.  

A pokłon małemu Jezuskowi dano już wcześniej, w kościele. 
Po procesji mali kolędnicy zostali obdarowani cukierkami. To też 
już... tradycja. I tak święto Objawienia Pańskiego (Epifania) czyli 
Dzień Trzech Króli tego roku przeszło do historii. 

                                                    (E.K.) Fot. Waldemar Malicki



3

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

REdAKCJA „MY”  tel. 61 876 84 88, 506 972 404
www. czasopismomy.pl                             e-mail: sd@roletim.pl
Wydawca:  Agencja Dziennikarska „Pro Publico",  redaguje zespół, 
red. nacz. dr Stanisław Marcin Dymczyk. Adres redakcji: 61-054 Poznań, 
ul. Bolesławy 10.   
Reklamy, ogłoszenia, artykuły przyjmuje redakcja, 
tel. 61 876 84 88,  e-mail: sd@roletim.pl
 Za treść ogłoszeń nie odpowiadamy. Tekstów nie zamówionych 
nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustowania 
tekstów  oraz zmiany tytułów.  Anoni mów nie publikujemy.

korupcja pod sądPrezydent Poznania Jacek Jaśkowiak  z wielką determinacją 
skutecznie wspiera jak może deweloperski przemysł budowlany 
w naszym mieście. Niedawno wydał decyzję środowiskową dla 
budowy dwunastu 5 i 6 kondygnacyjnych bloków mieszkalnych 
na zadrzewionych stokach zabytkowego Fortu VIIa przy ul. 
Marcelińskiej.

Żeby maksymalnie ułatwić  i przyspieszyć działanie dewelope-
rowi Constructy Plus, po wydaniu wspomnianej decyzji środowi-
skowej, prezydent wydał też postanowienie o rygorze natychmia-
stowej wykonalności tej decyzji. Oznacza to, że Constructa Plus 
bez czekania na uprawomocnienie decyzji środowiskowej może 
wnioskować o kolejne decyzje, tj. m.in. decyzję konserwatorską 
Miejskiego Konserwatora Zabytków i uchwałę Rady Miasta Po-
znania, która jest niezbędna przy wykorzystywaniu przepisów tzw. 
„Lex deweloper”.

Organizacje ekologiczne, społeczne i obywatelskie usiłują jak 
mogą ratować cenny przyrodniczo i historycznie teren przed agre-
sywną deweloprską zabudową odwołując się od decyzji środowi-
skowej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i składając 
stosowne zażalenia na decyzje magistratu. Dzięki temu zaabudo-
wa Fortu VIIa nie jest jeszcze przesądzona. 

Teraz jednak cenne i potrzebne jest każde wsparcie zmierzające 
do uchronienie Fortu VIIa przed zabudową. Jeżeli Miejski Konser-
wator Zabytków nie zablokuje tej zabudowy, to ostateczną decyzję 
będzie podejmować Rada Miasta Poznania w głosowaniu. Dlatego 
pokazanie społecznego sprzeciwu wobec dewastacyjnych zamie-
rzeń deweloperskich wspieranych  przez wladze Poznania jest tu 
bardzo ważne.

Liczne przykłady dowodzą, że dla dewelperów nie ma żadnych 
miejsc cennych historycznie i przyrodniczo, których nie chcieliby 
zabudować dla żądzy swego największego zysku, a miejscy urzęd-
nicy nad wyraz ochoczo im to umożliwiają. W mionionym roku 
usiłowalismy na tych łamach  protestować przeciwko budowaniu 
deweloperskiego osiedla na Ostrowie Tumskim (na Zagórzu) w 
miejscu gdzie pod ziemią istnieją udokumentowane monumen-
talne obwałowania z czasów Mieszka I. Nasze publikacje  o tym 
profanowaniu i niszczeniu narodowych relikwi spotkały się z tak  
silnymi atakami wobec naszej redakcji, że musieliśmy ustąpić wo-
bec realnej groźby nałożenia na nas przez sąd  morderczych od-
szkodowań na rzecz dewelopera.                      Marcin dymczyk

Kosztem środowiska i ludzi 
WSZYSTKO DLA DEWELOPERÓW

Część wizualizacji deweloperskiego osiedla planowanego
na stokach Fortu VII A przy ul. Marcelińskiejw Poznaniu.

Deweloper i urzędnicy mamią opinię publiczną obietnicami 
zagospodarowania Fortu dla dobra lokalnej społeczności.

Burmistrz Murowanej Gośliny  dariusz U. został zatrzy-
many  w styczniu br. przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, 
otrzymał  zarzuty o korupcję i trafił  do aresztu, gdzie oceki-
wać będzie. sądowego procesu. 

Uzasadnioną  satysfakcję odczuwają teraz liczni mieszkańcy 
miasta i gminy Murowana Goślina,  którym w ubiegłym roku 
nie udało się pozbawić burmistrza stanowiska drogą zorganizo-
wanego referendum. Doprowadzono do niego społecznym sta-
raniem wielu osób walczących z samowolą i korupcją samorzą-
dowego urzędnika. Prawie wszyscy uczestnicący w głosowaniu 
byli za odwołaniem burmistrza, ale referendum unieważniono 
bo zabrakło kworum.  

Przypadek Dariusza U. Powinien stanowić przestrogę i naucz-
kę tym wszystkim samorządowcom, którzy mają skłonności, aby 
swoje publiczne funkcje traktować jako okazję dla czerpania nie-
uczciwych dochodów i zabronionych korzyści.    

Dariusz U. został  burmistrzem Murowanej Gośliny po wy-
borach 2018 roku  startując z własnego komitetu wyborczego. 
Wyborcy uwierzyli, że niezależny burmistrz jest dobrym kandy-
datem i będzie rządził lepiej niż jego  konkurenci z różnymi legi-
tymacjami partyjnymi. Rządy Dariusa U. wkrótce okazały się tak 
rażąco nie do przyjęcia dla mieszkańcom, że w ubiegłym  roku w 
sierpniu zrobili referendum w celu odwołania burmistrza za jego 
karygodne wyczyny. 

Prawie wszyscy z 3650 głosujących byli za jego odwołaniem, 
ale zabrakło  kworum i z tego powodu referendum stało się  nie-
ważne, a pewny bezkarności Dariusz U. nadal robił swoje brudne 
interesy jakby nic się nie stało.Na szczęście do czasu, bo burmi-
strzem zainteresowały się  służby powołane do pilnowania prawa 
w państwie. 

Lista zarzutów  pod adresem burmistrza Murowanej Gośliny-
jest długa. Wspomnimy tu tylko niektóre. Od właściciela firmy 
budowlanej  burmistrz domagał się  łapówki  20 procent  warto-
ści kontraktów na zlecenia w mieście i pieniądze  te odebrał. Da-
riusz U. przyjął korzyść majątkową w postaci utwardzenia dro-
gi przed jego domem w zamian za zlecenie  firmie zbudowania 
ścieżki pieszo-rowerowej w mieście. Dariusz  U. żądał od swoich 
podwładnych przekazania mu części przyznanych przez niego  
nagród i wynagrodzeń.                                                              Md

Burmistrz  w areszcie

Sprostowanie  
Pana Andrzeja CHARUBINA przepraszam za zniekształ-

cenie nazwiska w notatce o budowaniu stajenki w kościele św. 
Jana Jerozolimskiego za Murami. (E.K)



4

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

nasza lokalna tElEwizja  Cybina tV
Nowy rok i nowe wyzwania. Tak można w skrócie 

określić to, co obecnie robimy w CybinaTV.
Aby zachęcić Państwa do odwiedzenia naszego kanału zapra-

szam na garść informacji z audycji ,,Wieści z Fyrtla" 
Antoninek- Zieliniec- Kobylepole 
Wciąż trwa przebudowa ul. Żelaznej. Mieszkańcy skarżą się 

na księżycowy krajobraz. Ukończenie inwestycji zaplanowane 
jest na koniec bieżącego roku i wymaga szerokiego zakresu 
robót. 

Stowarzyszenie Miłośnicy doliny Cybiny (SMdC) odbiera-
ło od mieszkańców choinki i w ramach  tzw. biomanipulacji 
posłużyć je  jako materiał na gniazda tarłowe dla ryb.

Przy wejściach do lasu pojawiły się nowe tablice informacyjne 
ustawione przez Zakład Lasów Poznańskich. 

 Zrewitalizowano boisko piłkarskie przy szkole Podstawo-
wej nr 55 przy  ul.Szpaków. Wyrównano nawierzchnię, dosia-

no trawę oraz ogrodzono płotem cały obiekt.
POSiR przygotował solidnie boisko piłkarskie dla użytkow-

ników nie tylko pobliskich osiedli Przemysława, PTB-sów,  Ko-
bylepola. Miejmy nadzieję, że oprze się ono działaniom pseudo-
użytkowników.

Miłostowo. Ztrzymano cmentarnego złodzieja
O podejrzanie zachowującym się mężczyźnie na cmentarzu 

Miłostowo policję zaalarmował jeden z poznaniaków. Zgłasza-
jący przekazał, jak wyglądał podejrzany mężczyzna. Policjanci 
zauważyli go bardzo szybko.  W jego plecaku 21-latka funkcjo-
nariusze znaleźli blisko 400 elementów metalowych, krucyfiksy 
oraz narzędzia, którymi posługiwał się dokonując przestępstw - 
wyjaśnia nam Marta Mróz z policji w Poznaniu.

Lasy ochronne miasta
Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę w sprawie wyznacze-

nia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania na 
rzecz wyłączenia z użytkowania rębnego lasów ochronnych 
dla miasta. 

Z racji fundamentalnej roli lasów dla zdrowia tysięcy miesz-
kańców naszej aglomeracji oraz ich wartości dla bezpieczeństwa 
klimatycznego miasta, lasy ochronne powinny być postrzegane 
jako nienaruszalna część dziedzictwa narodowego."

Sukces ten nie  miałby miejsca gdyby nie działalność miesz-
kańców skupionych wokół Moratorium dla drzew w lasach 
ochronnych Poznania (temat ten poruszaliśmy w poprzednich 
Wiesciach) . Słowa uznania kierujemy  zatem do inicjatorów 
starań o ochronę lasu "Tuleckiego", pana prof. Władysława Pol-
cyna oraz wszystkich osób zaangażowanych w zbiórkę podpisów 
i propagowanie tej idei...Pozdrawiamy również p. Małgosią Jazel, 
jedną z inicjatorek.
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Komunikat Zarządu Transportu Miejskiego
Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie informuje, że w 

pierwszym kwartale 2022 roku zakończą się prace przy kom-
pleksowej przebudowie Ronda Rataje. W związku z powyż-
szym planowane są zmiany układu autobusowego na terenie 
Rataj. Jego główne założenia to:

- powrót podmiejskich linii nr 431, 432, 435, 501, 502, 560 i 
561 z obecnej pętli końcowej Franowo na Dworzec Rataje;

- pozostawienie – jak obecnie - na Dworcu Rataje linii nr 152, 
162, 166, 181, 184 i 196;

- zachowanie obecnej trasy linii nr 181 (przez ulicę Szwedzką, 
przystanki Os. Czecha I i Szwedzka oraz Szwajcarska Szpital);

- skierowanie linii nr 154 – zamiast jak obecnie do Franowa 
– do Ronda Rataje, przez Os. Czecha, Os. Lecha (dogodne prze-
siadki na linie tramwajowe) oraz przez nieobsługiwane aktualnie 
ulice Milczańską i Brneńską;

- pozostawienie na Franowie, jako pętli końcowej, linii nr 425, 
511 i 512;

- pozostawienie na obecnej trasie linii nr 174 z wjazdem po 
trasie na wszystkie przystanki tramwajowe na Rondzie Rataje;

W 2020 roku przeprowadzone zostały badania ankietowe 
preferencji komunikacyjnych pasażerów, a ich wyniki zostały 
uwzględnione w niniejszej propozycji

Komunikat Zakładu Lasów Poznańskich 
Zakład Lasów Poznańskich przypomina, że dokarmianie pta-

ków pieczywem jest  szkodliwe dla ptaków i w może doprowa-
dzić do ich śmierci. Chleb zawiera duże ilości soli, której ptaki 
nie mogą spożywać, gdyż zaburza to gospodarkę wodną w ich 
organizmach. Ponadto pieczywo szybko chłonie wodę przez co 
łatwo dochodzi do jego pleśnienia.

Apelujemy do wszystkich osób, które chciałyby dokarmiać 
ptactwo wodne, aby robić to w sposób przemyślany i nie wyrzą-
dzić krzywdy ptakom. Przede wszystkim dokarmianie powinno 
odbywać się wyłącznie w trakcie wielodniowego utrzymywania 
się silnych mrozów, co wpływa na utrudniony dostęp do pokar-
mu dla ptaków. Odpowiednim pokarmem są różnego rodzaju 
ziarna zbóż, kukurydzy lub płatki zbożowe czy otręby. Należy 
pamiętać, by karma ta została podana w ilości, którą ptaki na-
tychmiast zjedzą, 

Nagroda dla Zakładu Lasów Poznańskich 
Informujemy, iż Zarząd Główny Związku Urbanistów Polskich 

rozstrzygnął XV edycję konkursu na najlepiej zagospodarowaną 
przestrzeń publiczną w Polsce. Kapituła konkursu nagrodziła 
,,POZNAWCZE  SZLAKI  REKREACYJNO-TURYSTYCZNE  
LEŚNICTWA  ANTONINEK w kategorii  Zrewitalizowana Prze-
strzeń Publiczna.

Komunikaty MPK 
27 grudnia uczciliśmy  103. rocznicę wybuchu Powstania Wiel-

kopolskiego - w tym roku, po raz pierwszy w historii dzień ten 
obchodzono  jako nowe święto państwowe. W hołdzie bohate-
rom, uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918-1919, którzy wy-
zwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli 
ją do odrodzonej Rzeczpospolitej,  dzień ten został ustanowiony 
Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. 

Tego dnia, jak co roku, tramwaje i autobusy MPK Poznań były 
udekorowane flagami państwowymi, a o godzinie 16.40 zatrzy-
mały się na minutę.

W tym czasie w pojazdach wyemitowano  komunikat, przy-
pominający o tym wydarzeniu o następującej treści :„Szanowni 
Państwo, 27 grudnia 1918 roku padły pierwsze strzały zwycię-
skiego Powstania Wielkopolskiego. Dzięki patriotycznej posta-

wie Wielkopolan kolebka polskiego Państwa odzyskała nie-
podległość. Tą symboliczną chwilą nawiązujemy do obchodów 
pierwszych rocznic, Chwała Bohaterom! Cześć Ich pamięci!”.

Aby jeszcze bardziej podkreślić to wydarzenie, po mieście 
kursuje tramwaj ze specjalną grafiką Powstańczą. 

 Zakup autobusów wodorowych 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej przyznał MPK Poznań sp. z o.o. dofinansowanie na zakup 25 
autobusów z napędem wodorowym. Dotacja stanowi około 90 
proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Umowa w tej sprawie 
została już podpisana, a pierwsze autobusy wodorowe powinny 
dotrzeć do Poznania w drugim półroczu 2023 roku.

- MPK Poznań od lat prowadzi przemyślaną politykę taboro-
wą, stawiając na nowe technologie i ekologię. W miarę możliwo-
ści finansowych starsze autobusy spalinowe wymieniane są na 
spełniające najwyższe normy w zakresie emisji zanieczyszczeń. 
Inwestujemy w autobusy elektryczne. Teraz, dzięki finansowemu 
wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, dostajemy szansę na wkroczenie w erę wodoru 
- mówi Krzysztof Dostatni, Prezes Zarządu MPK Poznań. 

Wszystkie będą miały standardową długość 12 metrów. Z 
uwagi na taką liczbę pojazdów początkowo nie będzie koniecz-
ne budowanie własnej stacji tankowania wodorem – zgodnie z 
obecnymi planami dostawa wodoru, jak i jego tankowanie bę-
dzie realizowane przez podmiot zewnętrzny wyłoniony w trak-
cie postępowania przetargowego. 

- Co do zalet, to poza podstawową, czyli w pełni czystą, nie 
emitującą zanieczyszczeń do środowiska technologią napędu, 
należy zwrócić uwagę na to, że w przeciwieństwie do „elektry-
ków” autobusy z napędem wodorowym nie wymagają ładowa-
nia na końcówkach. Mogą być więc kierowane na wszystkie li-
nie komunikacyjne obsługiwane przez przedsiębiorstwo. Zasięg 
autobusów wodorowych w każdych warunkach pogodowych 
jest porównywalny do zasięgu pojazdów z napędem konwencjo-
nalnym – dodaje Marek Grzybowski, Wiceprezes Zarządu MPK 
Poznań ds. technicznych. Zwraca również uwagę, że dostawca 
pojazdów będzie zobligowany do przeszkolenia pracowników, w 
tym kierowców i pracowników zaplecza technicznego w zakre-
sie ich obsługi.

Tyle skrótowo i informacyjnie, oczywiście więcej w ,,Wie-
ściach z Fyrtla" 

Pragnę zaprosić Państwa także o obejrzenia najnowszej pro-
dukcji filmu  zatytułowanego ,,Tramwaj Pokoleń"  film opowia-
da o pasji jaką jest zawód motorniczego- zachęcamy do obej-
rzenia!

Na zakończenie tradycyjnie ,,Łapka w górę i subskrybujcie.
Pozdrawiam czytelników czasopisma MY oraz widzów Cybi-

naTV   Redaktor Naczelny  CYBINAT VBartosiak Krzysztof  
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na Mopr MoŻna liczyć  opieszały zzM

Dziennik czasu zarazy
Co nas uratujE?

Przełom 2021 i 2022 roku to Sylwester 
Marzeń w Zakopanem, który dość szybko 
zamienia się w Sylwestra Zakażeń. Nieco 
później notuje się gwałtowny wzrost liczby 
zarażonych covidem w powiecie tatrzański-
m,w Zakopanem. Apele podczas zabawy, 
aby zachować dystans między sobą (głowa 
przy głowy), aby pamiętać o maseczkach na 
nic się nie zdają, zostają wygwizdane. 

Potem enigmatycznie mówi się, że policja prowadzi dochodze-
nie... Nie ma co ,,dochodzić” - myślę – przecież wiadomo kto wydał 
zgodę, aby setki ludzi spotkało się w jednym miejscu a szukanie 
,,niezamaseczkowanych” to szukanie igły w stogu siana. Jednocze-
śnie reklamy nawołują, aby ferie zimowe organizować właśnie w 
stolicy Tatr.  

Notuje na bieżąco: 17,1 tys. zakażonych na początku stycznia 
2022 r. i 632 zgony. Te dane wahają się w następne dni, jest też 
mniej zgonów. Tymczasem zaraza (o łagodnym przebiegu) dopada 
prezydenta Dudę, pomimo przyjęcia przezeń trzech dawek szcze-
pionki. -Tak się zdarza – mówią immunolodzy, wirusolodzy, bo 
ten przypadek to woda na młyn dla antyszczepionkowców.  Pod 
koniec stycznia nowych przypadków Omikronu, który zdomino-
wał zachorowania, jest 60 tysięcy.  

W połowie stycznia z 17-osobowej Rady Medycznej odchodzi 
13 naukowców, znawców covidowej tematyki. Powód? -Rząd igno-
ruje sugestie RM i równocześnie nie informuje o swoich planowa-
nych działaniach.

II dekada stycznia'22 to gwałtowny przyrost zachorowań – po-
cząwszy od 30 tys. (375 zgonów). 20 stycznia premier oznajmia, że 

piąta fala pandemii stała się smutnym faktem. Jakby na potwier-
dzenie jego słów w kolejne dni nowych zakażeń jest już 40,8 tysięcy 
a mówi się nawet o 140  tys. nowych zakażeń na dobę.

Obserwuję przez okno ,,moją” cząstkę Komandorii i wydaje  
mi się, że ludzie jakby przemykali (nie wszystkie zawody moż-
na wykonywać zdalnie, a więc trzeba jednak przemieścić się do 
pracy miejska komunikacją), nie ma ,,chodnikowych spotkań”... 
Dowiaduję się, że wobec zachorowań pomimo szczepień, przed 
wojewódzką dyspozytornią ratownictwa medycznego ustawiono 
namiot do pobierania wymazów od pracowników. Wyniki są szyb-
kie i wtedy dopiero dyspozytorzy nr alarmowego (112, 999) mogą 
zasiąść do pracy. Wydaje mi się, że zwłaszcza medycy, którzy jako 
pierwsi zostali zaszczepieni, powinni otrzymać kolejne (4 i 5-tą 
dawkę) szczepionki, takie były dawne zapowiedzi... O tych kolej-
nych szczepieniach – cisza.

Minister zdrowia ogłasza, że od 27 stycznia w każdej apte-
ce będą wydawane darmowe (i wykonywane) testy antygenowe, 
mówi też o skróceniu(?) czasu kwarantanny. Zapowiada też, pa-
cjenci 60+, w zależności od wyniku testu na covid, będą badani 
w domu prze swoich lekarzy POZ... Jak się później okazuje takich 
aptek jest zaledwie 105 w kraju. Większość komentatorów uważa, 
że zarządzenia ministra zdrowia są nierealne do wykonania.

Obok informacji o straszliwej dynamice zachorowań, pojawiają 
się też rozmaite spekulacje co może nas uratować przed tym ,,koń-
cem świata”. Pewien rosyjski immunolog oznajmia optymistycznie, 
że nadchodzi... koniec pandemii, bo pewne właściwości Omikronu 
spowodują przerzucenie się patogenu z ludzi na zwierzęta, bo wi-
rus szuka nowego ,,gospodarza”. Ktoś twierdzi, że uratują nas my-
szy a ktoś, że... kury a konkretnie jeden ze składników kurzych jaj, 
wykorzystany do doustnej szczepionki przeciw covid. Ponoć trwa-
ją już prace w USA i Anglii. Zdaje się, że, niestety, te informacje 
trzeba między bajki włożyć. I pozostać przy tym co jest osiągalne: 
szczepienia,  maseczki, mycie i dezynfekowanie rąk, zachowanie 
dystansu od drugiej osoby.                                    Ewa Kłodzińska

Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, iż w bieżącym roku roz-
pocznie się realizacja I etapu projektu zagospodarowania terenu 
po dawnym przedszkolu przy ul. Kutnowskiej. W najbliższych 
tygodniach ZZM planuje wykonać niezbędne prace w drze-
wostanie oraz wszczęcie procedury przetargowej, która wyłoni 
wykonawcę prac. W ramach I etapu zadania wykonany zostanie 
plac zabaw dla dzieci wyposażony w urządzenia zabawowe ta-
kie jak linarium, tyrolka, zjazd linowy, zjeżdżalnie, karuzela czy 
„fabryka piasku", a także część alejek oraz trawników. W obrębie 
placu zabaw zostaną zamontowane ławki i kosze. 

Wydane przez rząd rozporządzenie, dotyczące pracy zdal-
nej w administracji nie zmieni sposobu obsługi poznanianek i 
poznaniaków przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Nadal 
mogą oni liczyć na naszą pomoc. Trzeba jednak umówić się 
wcześniej telefonicznie na wizytę z pracownikiem socjalnym, 
który prowadzi sprawy danej osoby lub zadzwonić do filii, 
właściwej dla miejsca zamieszkania. Ważne! Podczas wizyty 
należy zasłonić usta i nos.

Centrala MOPR – 61 878 17 00
Telefony do Punktów Obsługi Klienta na filiach MOPR:
Jeżyce -  61 878 18 88
Grunwald - 61 878 49 22
Nowe Miasto - 61 878 18 18
Stare Miasto - 61 878  18 51
Wilda - 61 878 19 24.
Dział Pomocy Osobom Bezdomnym  - 61 878 17 89 (91).
Sekcja do spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełno-

sprawnych mieści się przy ul. Sienkiewicza 22. Bezpośrednia 
obsługa klientów jest możliwa po wcześniejszym umówieniu 
wizyty:

Przypominamy, że informacje o różnych formach pomocy 
realizowanych przez MOPR i realizacji świadczeń pomocy spo-
łecznej udzielanych przez filie MOPR można uzyskać, telefonu-
jąc na numer Poznań Kontakt – 61 646 33 44.  MOPR Poznań

Minął grubo ponad rok, a ZZM nawet nie wybrał jeszcze 
wykonawcy zagospodarowania terenu po byłym przedszkolu 

przy ul. Kutnowskiej na Osiedlu Warszawskim.
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  Piosenka o Kobylepolu
na melodię "Sen o Poznaniu"

Słowa Elżbieta dotka,  grudzień 2012

Gdzie Cybina toczy wody swe, 
wzgórze pałacowe wznosi się.
Gdzie Mycielskich ziemie były z dawnych lat, 
tu jest ma parafia, tu mój mały świat.

Wniebowzięta patronuje nam, 
krętych ścieżek urok dobrze znam.
Od Jaru Darzynki, po Olszaku trakt, 
piękny, malowniczy, pagórkowy szlak.

Wszędzie zieleń, woda, ptaków śpiew,
 wiosną, latem i jesienią też.
Kto choć raz odwiedzi skrawek ziemi tej, 
tęsknić będzie zawsze do parafii mej.

Gdzie ulica dzisiaj Piwna jest, 
mieszkał sobie całkiem fajny szewc.
Buty nam naprawiał i torebki też.
W domku przy przystanku mieszkał Franek szewc.

Warto wspomnieć jeszcze kilka miejsc: 
oficynę, co zabytkiem jest, 
kamienicę Krychów i Jeżewskich sklep, 
mały domek Wicka, co wiekowy jest.

Uroczystości pogrzebowe śp. Pani Elżbiety dotki z 
woli rodziny odbyły  się w Gliwicach 26.01.2022. Tego 
dnia o 9:00 odbyła  się Msza św. w Jej intencji w kościele 
parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Kobylepolu.

Mieliśmy szczęście, przyjemność i zaszczyt poznać 
prawość, życzliwość, dobroć i szlachetność ś.p. Pani 
Elżbiety dotki m.in. równieź jako autorki publikacji na 
tych łamach. Niech spoczywa w pokoju.           Redakcja

Na Stalowej mała ,,Ciuchcia szła”.
A Żelazna kolejarzy ma,
choć już ich niewielu dzisiaj mieszka tam, 
że to ich osiedle słowo daję Wam.

Od Stalowej do Żelaznej hen!
Zmienił się krajobraz tak jak sen.
Tam gdzie były pola, dziś osiedla są, 
ludzi tu przybyło wielu z różnych stron.

Tu Osiedle Przemysława jest,
 a Folwarczna obok to się wie.
Gdzie kobyły swoje pasał prosty lud, 
dzisiaj mercedesów stoi długi sznur.

Na polanie, co Mycielskich zwą, 
festynowe bale dzisiaj są.
Wszystkim jest wesoło, a mi smętnie tak, 
bo śladów historii tu po prostu brak.

W dole stary browarowy staw, 
w górze już współczesny nowy świat.
Osiedle Warzelnia tu buduje się, 
Ciebie na nie nie stać, to naprawdę źle.

Choć Cybina płynie jak sprzed lat, 
zmienia się Kobylepolski świat.
A ja wciąż wspominam stary, dobry czas,
 kiedy zamiast bloków, był po prostu las…

Z wielkim smutkiem in-
formujemy, że 21.01.2022 r. 
po długiej chorobie zmarła 
śp. Pani Elżbieta dotka, od 
wielu lat mieszkanka Koby-
lepola, która całą sobą była 
związana z naszą małą oj-
czyzną. 

Działała społecznie przez 
całe swoje życie, w czasach 
młodości udzielała się w har-
cerstwie, jako nauczycielka 
Szkoły Podstawowej nr 55 
organizowała zajęcia sporto-
we, angażowała się w życie parafialne, była założycielką i liderką 
Zespołu Ogrodniczo-Porządkowego działającego przy parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w Kobylepolu, Elżbieta dotka została 
odznaczona przez ks. abp. Stanisława Gądeckiego medalem 
Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis (Za znaczące za-
sługi dla Archidiecezji Poznańskiej).(Fot. z prawewj)

Była lokalną patriotką, dowodem są liczne opowieści jakie 
przekazywała napotkanym znajomym i sąsiadom o dziejach ko-
bylepolskiej ziemi. Znała historię naszej dzielnicy jak mało kto. 
Swoim bogatym zbiorem materiałów historycznych mówiących 
o dziejach kobylepolskiej społeczności pragnęła podzielić się po-
przez kronikę, której tworzenie przerwał pogarszający się stan 
zdrowia. Sporą część swojego wolnego czasu poświęciła na rzecz 
swojego ukochanego Kobylepola, a Jej lokalny patriotyzm  odda-
je m. in. poniższa piosenka ze słowami Jej autorstwa.

ODESZŁA 
Ś.P. ELŻBIETA DOTKA 
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Mili  Goście
Mateusz „Biszop” Biskup pochodzi  
z Osiedla Antoninek, gdzie chodził 
do Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. 
Mińskiej. Po ukończeniu studiów w 
USA mieszkał 10 lat w Szkocji, pracując  
w przemyśle naftowym. Obecnie mieszka w 
Bangkoku, gdzie pracuje  jako nauczyciel 
języka angielskiego. Prowadzi kanał na 
Youtube pt. „Belfer w Tajlandii”.

Nie wypuszczam moich gości z Bangkoku, dopuki  nie zobaczą 
najciekwszych miejsc. 

Ledwo pożegnałem jednych gości, a ku mojej wielkiej ra-
dości w Krainie Uśmiechu pojawili się nowi. do Tajlandii 
przyjechała z córką moja serdeczna koleżanka Kamilla Plac-
ko-Wozińska – jedna z najbardziej znanych poznańskich 
dziennikarek. Przez pięć lat pracowaliśmy razem w “Gazecie 
Poznańskiej”. Spędziłem z nimi cały weekend. 

Spotkaliśmy się w piątkowe popołudnie – udało mi się nieco 
wcześniej “urwać” z powodu złego samopoczucia (co było szcze-
rą prawdą) spowodowanego trzecią dawką szczepionki, którą 
wszyscy nauczyciele przyjęli dzień wcześniej. Ból głowy i lekka 
gorączka nie powstrzymały mnie jednak przed spotkaniem z 
dawną koleżanką! W piątkowy wieczór niewiele mogłem im już 
pokazać, więc zaprowadziłem ich piechotą na ulicę Khao San. 
Okazało się, że oba wejścia na ulicę są strzeżone przez policjan-
tów, którzy limitują liczbę wchodzących na Khao San Road. Na 
szczęście bardzo dobrze znam tę okolicę i poprowadziłem moich 
gości zaułkiem prowadzącym z równoległej ulicy.

zrobienia sobie zdjęcia z ogromnym pytonem robi wielkie wra-
żenie. A nie łatwo zaskoczyć czymś Kamillę, która odwiedziła 
niemal sto krajów na całym świecie!

Pojechaliśmy do Chinatown, gdzie pokazałem  miejsca kręce-
nia zdjęć do słynnych filmów. Z Chinatown popłynęliśmy łodzią 
do Wat Arun – Świątyni Świtu. Wewnątrz niej nic ciekawego nie 
ma, za to z zewnątrz prezentuje się wspaniale. Następnie promem 
przepłynęliśmy na drugi brzeg rzeki Chao Phraya i odwiedzili-
śmy słynnego Leżącego Buddę w świątyni Wat Pho. Leży ona tuż 
koło Wielkiego Pałacu. To przepiękne i kapiące od złota miejsce . 
Bilet wstępu kosztuje 500 bahtów (około 60 zł). To cena  tylko dla 
turystów, ponieważ Tajowie wchodzą tam za darmo. Na terenie 
Wielkiego Pałacu mieści się bowiem świątynia Wat Phra Kaew, 
w której znajduje się posąg Szmaragdowego Buddy. To najświęt-
szy artefakt dla buddystów – odpowiednik Grobu Chrystusa w 
Jerozolimie dla chrześcijan oraz Kamienia Kaaba w Mekce dla 
muzułmanów. Niewielka, bo około 60-centymetrowa figurka 
siedzącego Buddy nie jest zrobiona ze szmaragdu, lecz z jadeitu, 
a jej pochodzenie jest do dziś nieznane. Trzy razy w roku Król 
Tajlandii przyodziewa figurę w szczerozłote szaty właściwe dla 
każdej z trzech pór roku: gorącej, deszczowej i chłodnej.

Z Wielkiego Pałacu zawiozłem dziewczyny na Sukhumvit – 
główną ulicę miasta. Przeszliśmy przez dzielnice czerwonych 
latarni (w czasach pandemii niewiele się one różnią od innych 
dzielnic) i doszliśmy do mojej znajomej knajpy urządzonej w… 
ogromnym garażu tuż przy ulicy. Miejsce to nawet nie ma nazwy 
i wygląda tak, że inspektor Sanepidu dostałby tam trzech zawa-
łów serca naraz. Ale jest to naprawdę fajne miejsce serwujące 
świetne jedzenie.

W sobotę dałem więc moim gościom ostro w kość. Niedziela z 
kolei była nieco mniej intensywna. Najpierw zawiozłem gości do 
Domu Jima Thompsona (fot. niżej) Opisałem tu kiedyś to miej-
sce i tę postać: oficera, szpiega, architekta i biznesmena, “Króla 
Jedwabiu”. Uratował od nędzy kilkaset tysięcy tajskich rodzin i 
wprowadził tajski je-
dwab na rynki świa-
towe. Jako architekt z 
wykształcenia kupił 
kilka tradycyjnych taj-
skich domów z drewna 
tekowego i połączył je 
w jeden – prawdziwy 
cud architektury, który 
dzisiaj stanowi jedną 
z atrakcji turystycz-
nych Bangkoku. Jim 
Thompson zaginął w 
niewyjaśnionych oko-
licznościach w Malezji 
w 1967 roku.

Następnie zabrałem 
Kamillę i Ewę na moją 
wyspę! Każdy kto mnie tu odwiedza w Bangkoku musi koniecz-
nie pojechać na moją wyspę Koh Kret, na której spędzam prak-
tycznie każdy weekend. To taka moja Shangri La – miejsce gdzie 
ładuję baterie na nadchodzący tydzień oraz jednocześnie chyba 
ostatnie niezadeptane przez turystów miejsce w Bangkoku. Na 
wyspie dołączył do nas mój serdeczny kolega Piotr Druzgała, au-
tor doskonałej książki pt. “Co kryje tajski uśmiech?”. To pełne i 
chyba jedyne kompendium wiedzy o Tajlandii i tajskiej kulturze, 
które spolecam.

Najsmutniejsze było pożegnanie moich przemiłych gości… 
Ale mam nadzieję, że wkrótce pojawią się następni! 

                                                                              Mateusz Biskup

Na Khao San Road niewiele się działo – władze bardzo ogra-
niczyły liczbę odwiedzających, ponieważ kilka dni wcześniej w 
jednym z klubów wybuchło ognisko koronawirusa.

Zaprowadziłem więc gości do mojej znajomej nepalskiej knaj-
py w pobliżu, gdzie zjedliśmy kolację. Dziewczyny były zmęczo-
ne podróżą z wyspy Koh Larn, gdzie przebywały przez tydzień, 
a ja ciągle odczuwałem skutki szczepienia, więc na tym zakoń-
czyliśmy. 

One pojechały do hotelu, a ja do domu. Oczywiście umówi-
liśmy się na następny dzień! A tego dnia poszedłem na ostro. 
Postanowiłem pokazaćć moim gościom wszystkie najważniejsze 
zabytki Bangkoku w ciągu jednego dnia i udało mi się to!

Zaczęliśmy od Parku Lumpini – bangkockiego odpowiednika 
nowojorskiego Central Parku, po którym swobodnie przecha-
dzają się ogromne warany dorastające do dwóch metrów długo-
ści. Z parku poszliśmy do Farmy Węży, o której wspominałemw 
poprzednim artykule. Bliskość jadowitych gadów i możliwość 
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Edward Kędzierski  (1929 - 2007)

aby dać świadectwo (8)
dopiero 7 lutego walki 

uliczne przesunęły się do 
Placu Świętokrzyskiego i 
dalej do Starego Rynku. 
Odnalazłem Ciocię Osu-
chową. Zdziwiona z niedo-
wierzaniem powitała mnie 
w piwnicy - schronie. 

Tolek i Maryla z podzi-
wem patrzeli na mnie , a roz-
mowy ciągnęły się przez parę 
godzin. Z Tolkiem też ruszy-
liśmy Półwiejską, Marcinem, 
przez wysadzony most na Kaponierze i Grunwaldzką do Ciotek 
na Stolarskiej. Na Marcinie dopalały się gruzy domów, gdzie dziś 
sklepy „Alfa”, dymiły trafione czołgi rosyjskie przy Zamku i na-
rożniku Zwierzynieckiej i Kaponiery. Palbę broni ręcznej i wybu-
chy słychać było od strony Libelta i Cytadeli.. Ja już zostałem u 
Ciotek, ale Tolek po południu wrócił do siebie. Przez cały dzień 
8 lutego czas zleciał na opowiadaniu o naszym życiu w Jędrzejo-
wie. Zachwyceni byli sardynkami i cieszyli się, że wszyscy żyją. O 
śmierci Taty wiedzieli, bo były takie ogłoszenia na słupach (Be-
kanntmachung - tak to się nazywało po niemiecku). 

Ciasnota była ogromna, bo mieszkali tu wszyscy z rodziny, a 
więc: Ciocia Frania z Marianem, Ciocia Janina, Ciocia Anna z 
Wujkiem Mikusiem wraz z Romanem i Basią oraz siostrzeniec 
Wujka: Mietek Żuk. Żywność wtedy to skarb, ale Wujek Mikuś 
Kasiński - zawsze zaradny - tak i teraz też potrafił zorganizować 
worki ryżu z kuchni szpitala wojskowego (przed wojną Hotel 
Polonia) oraz inne artykuły kuchenne . Jednak podstawowym 
menu był nieśmiertelny ryż jedzony na wszelkie możliwe sposo-
by przez cały czas mego pobytu. 9 lutego ruszyłem na Garbary, 
aby odszukać Tadeusza Kędzierskiego. Normalnie rozumujący 
dorosły człowiek pomyślałby  wpierw, czy aby  nie  za  wcześnie,  
kiedy wokół  grzmią wystrzały. 

Jakoś mnie omijały takie ostrzegawcze sygnały. Szedłem przez 
zagruzowane ulice, zburzone domy ulic Św. Marcin, Alei Mar-
cinkowskiego gdzie nasz dom - był spalony i cały narożnik, jak 
również kompletnie spalony Stary Rynek. Widziałem też wszyst-
kie spalone domy na Pl. Wielkopolskim d. Sapieżyńskich, ul. 
Działowej, na Pl. Nowomiejskim obecnie C. Ratajskiego. Gdzieś 
na ul. Ślusarskiej milicjant poinformował mnie o możliwości 
uzyskania kilku konserw mięsnych od Rosjan za pomoc przy 
rozładunku desek i belek przy ul. Woźnej a Garbary 41 lub 47 (a 
taki właśnie adres miałem do Tadeusza). 

Tak naprawdę to materiał był już na podwórzu, a chodziło 
„tylko” o przeniesienie go na most Chwaliszewski, który był w 
połowie wysadzony w powietrze. Była nas grupka 15 ludzi, w 
tym kilkoro młodszych ode mnie. Braliśmy we dwójkę belkę lub 
parę desek i pochyleni biegiem lub czołgając się dochodziliśmy 
do takich murków oporowych, a tu dostaliśmy takiego ognia ze 
strony Chwaliszewa, gdzie w gruzach zburzonych domów sie-
dzieli Niemcy. 

Zadanie polegało na zrzuceniu drewna w załamanie wysadzo-
nej części mostu, gdzie przechodzili żołnierze rosyjscy na drugi 
brzeg. Musiało to pomagać, bowiem na tamtym brzegu była już 
grupa z 20 Rosjan. Najgorsze to, że nie poinformowano nas o 
tym, że to pierwsza linia frontu i można tam stracić życie. Jak 
pamiętam, przebiegałem na tę połowę mostu trzy razy i każdo-
razowo w powrotnej drodze zauważałem coraz więcej rannych i 

zabitych cywilów z naszej grupy, a także żołnierzy rosyjskich. Po 
trzecim przebiegu już nie wracałem na to podwórze, gdzie leżały 
te deski, a wyczołgałem się odcinkiem ul. Wielkiej do wypalone-
go domu narożnikowego z ul. Garbary. Wpadłem w otwór okna 
wystawowego sklepu, gdzie sporo żołnierzy przygotowywało 
dwa cekaemy za osłoną sterty cegieł do ostrzału drugiego brzegu 
i przyciśnięcie Niemców ogniem. Ja już miałem dość konserw, a 
mając żywo w pamięci świeżutki obraz starszego pana niosącego 
w parze ze mną belkę, który dostał postrzał w brzuch i zmarł tuż 
przy moich nogach za tym murkiem, za którym oczekiwaliśmy 
na zmniejszenie niemieckiego ostrzału. Jak zdążyłem policzyć, 
to na jezdni tej połowy mostu leżało zabitych lub rannych chyba 
ośmiu - dziewięciu cywili. 

Ulicą Wielką nie mogłem wracać na Stary Rynek, bo jezdnia i 
mury domów iskrzyły się od uderzających kul. Zakryty murami 
domów na Garbarach przebiegłem ul. Dominikańską i tam ul. 
Żydowską i Wroniecką już w miarę bezpiecznie wróciłem na Sto-
larską. Niemcy na Cytadeli i na jej przedpolu mieli trochę armat i 
czołgów oraz moździerzy, z których nękali Rosjan i mieszkańców 
poszczególnych dzielnic. 

Ciotki oglądały mnie zdziwione moim wyglądem. Byłem bla-
dy, wystraszony, a nade wszystko obłocony, zakurzony i brudny. 
Wyjaśniłem przyczyny tego stanu rzeczy i postanowiłem skoń-
czyć z szukaniem krewnych. Długo przychodziłem do siebie po 
tej dawce wrażeń. Gdybym wtedy oberwał - a  możliwości takie 
istniały - to pies z kulawą nogą by mnie odnalazł. Byłbym NN 
bohaterem, a Mama i rodzeństwo nie doczekaliby się syna i bra-
ta. Ot, moje szczęście - któreś z kolei. 9 lutego 1945 r. do data 
zapamiętana do dziś. 

No i przyszła pora pomyśleć gdzie tu znaleźć mieszkanie, bo 
Al. Marcinkowskiego spalone. Szczęśliwie rozwiązał się problem 
po znajomości. Otóż gospodarzem (dawniej mówiło się „stró-
żem”) posesji ul. Stolarskiej 1 i Grunwaldzkiej 20 a był p. Nowak, 
z którym ciocie i wujek Mikuś uzgodnili, że dwa pokoje z kuch-
nią na II piętrze będą zarezerwowane dla nas, jak powrócimy. To 
mieszkanie poprzednio zajmowali Niemcy, którzy przed frontem 
uciekli do Niemiec. Zespołowo uzupełniliśmy umeblowanie, już 
częściowo rozszabrowane (tapczan, 2 łóżka, 2 szafy, stół, krzesła, 
materace itp. drobiazgi). Mieszkanie zostało zamknięte i klucze 
czekały na nowych właścicieli. 

Jeszcze parę dni łazęgowania i przymiarek co do sposobu 
transformacji fizycznej do Jędrzejowa. Ostatecznie stanęło na 
tym, że wraz ze mną pójdzie Mietek Żuk - siostrzeniec wujka 
Mikusia - który po ucieczce z robót przymusowych w Niem-
czech zakotwiczył się u Ciotek, a teraz miał zamiar dostać się do 
Warszawy. 

Planowana marszruta wspólna dla nas kończyła się w Kutnie, 
gdzie on miał swój kierunek dalej do Warszawy, a ja miałem zbo-
czyć i jakoś się dostać w stronę Kielc. No i wyszliśmy w przed-
dzień kapitulacji Cytadeli 22 lutego 1945 r. do Swarzędza, licząc 
na ewentualne pociągi wojskowe. 

Tak też się stało. Około godz. 16 dogadaliśmy się z maszyni-
stami - Rosjanami - za 1/4 litra wódki. To był pociąg z wagonami 
tzw. platformami z niskimi na 40 cm burtami do przewozu czoł-
gów, armat i aut. Gdzie tu osłonić się od wiatru? Uzbieraliśmy z 
okolicy słomę i od strony kierunku jazdy zaścieliliśmy podłogę 
słomą, a z kawałków dykty zrobiliśmy takie skośne zadaszenie. 
To jednak nie było lato, mrozik około15 stopni C. i wiatr w czasie 
jazdy spory. O spaniu nie było mowy. 

Następnego dnia przed południem wysiadłem w Kutnie i trafi-
łem szczęśliwie na pociąg osobowy do Koluszek - odjazd o godz. 
11.00. W Koluszkach byłem wieczorem. Wtedy pierwszeństwo 
jazdy miały eszelony wojskowe. Trzeba było czekać na pociąg.

(cdn)                                                                 Edward Kędzierski
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cuda nadal MoŻliwe 
11 lutego 1858 r. wszystko się za-

częło. Najstarsza z córek ubogiego 
młynarza z Lourdes poszła z młodszą 
siostrą i koleżanką nazbierać drewna  
na opał. Udały się nad rzekę nie-
opodal groty zwanej Massa-
bielle. Tam właśnie zdziwiona 
nagłym podmuchem wiatru Ber-
nadetta odwróciła się w jego stronę  
i dostrzegła "Panią ubraną w biało – 
niebieskie szaty trzymającą w ręku różaniec". 

Dziewczynka sądząc, że jest to jakaś zjawia, ze strachu 
zaczęła odmawiać różaniec. Strach okazuje się jednak nie 
być najsilniejszym uczuciem, bo już trzy dni później pew-
nie jakoś z ciekawości Bernadetta z przyjaciółkami przy-
szła ponownie do groty Massabielle. Uklękła i zaczęła 
odmawiać różaniec. Już po odmówieniu pierwszej dzie-
siątki ukazała się jej ta sama Pani, uśmiechnięta i tajem-
nicza zarazem. Bernadetta chcąc się upewnić, że nie jest  
to żadna zjawa, przyszła uzbrojona w wodę święconą i kro-
pidło.

Tajemniczość Maryi zaczęła tryskać wraz z trzecim bjawie-
niem,  bo dopiero wówczas Maryja przemówiła do Bernadet-
ty prosząc ją, aby przychodziła na to miejsce przez kolejne 
piętnaście dni. Te kolejne objawienia oprócz tajemnic, któ-
rych Bernadetta nigdy nie ujawniła, miały również orędzia 
dla wszystkich. Tak 24 lutego Maryja poprosiła o modlitwę  
w intencji nawrócenia grzeszników. W kolejnym objawieniu 
zaś wzywała świat do czynienia pokuty. Maryja wskazała też 
Bernadecie miejsce, gdzie ma rozkopać ziemię, aby z niej wy-
trysnęło źródełko. Odkryta wówczas woda nigdy nie wyschła 
i stała się z czasem narzędziem wielu uzdrowień, aż po dzień 
dzisiejszy.

Gdzie się dzieją Boże sprawy, tam też przybywają niedo-
wiarkowie. Tacy już podczas objawień dostrzegli, że Ber-
nadetta podczas rozmów z Maryją jest jakby nieobecna dla 
innych. Aby przekonać się o prawdziwości tego stanu, 7 
kwietnia podczas kolejnego objawienia pod dłoń Bernadetty 
podsunięto płonącą świecę, a wizjonerka ani drgnęła. Podczas 
kolejnego spotkania Bernadetta odważyła się zapytać Maryję 
o to kim ona jest. W odpowiedzi usłyszała: "Jestem Niepoka-
lane Poczęcie". Dla dziewczynki to określenie było zupełnie 
niezrozumiałe, ale nie dla jej proboszcza i biskupa. Przecież 
niecałe cztery lata wcześniej papież Pius IX ogłosił jako trzeci 
maryjny dogmat katolickiej wiary prawdę o Niepokalanym 
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

16 lipca 1858 roku Maryja ukazała się Bernadecie ostatni 
raz, piękniejsza niż zwykle. Niecałe cztery lata później – 18 
stycznia 1862 roku miejscowy biskup uznał te objawienia za 
autentyczne i nie budzące wątpliwości. Tak zaczął się ruch 
pielgrzymkowy trwający po dzień dzisiejszy. Z czasem Lour-

des stało się synonimem miejsca wypraszania wielu łask przez 
ludzi obłożnie chorych. Obok wielu spektakularnych uzdro-
wień ciała również wiele dawały do myślenia fakty radykal-
nych nawróceń ze strony niedowiarków czy wręcz totalnie 
odrzucających wiarę w Boga i wrogo nastawionych do Kościo-
ła Katolickiego. Dotychczas zgłoszono ponad siedem tysięcy 
różnych uzdrowień wyproszonych w Lourdes. Działająca przy 
tym sanktuarium specjalna komisja złożona z lekarzy różnych 
specjalności, ludzi wierzących i ateistów dotąd uznała 70 z nich  
za autentyczne, ostatnie ogłoszono cztery lata temu.

Warto na koniec przywołać jeden przykład. W lutym 1867 
roku Piotr de Rudder pracujący przy karczowaniu lasu doznał 
połamania nogi przygniecionej spadającym drzewem. Naj-
więksi specjaliści nauk medycznych stawiali zgodną diagnozę 
– nogę trzeba amputować. Jednak mimo okropnego cierpienia 
sam zainteresowany na to się nie godził. Kiedy zaś w okolicach 
Gandawy w Belgii wzniesiono na cześć objawień Matki Bożej 
w Lourdes kaplicę i grotę, Piotr de Rudder ubłagał, aby go tam 
zawieziono. 7 kwietnia 1875 roku złożono chorego przed gro-
tą, a on po napiciu się wody ze źródła zaczął żarliwie prosić  
o odpuszczenie grzechów i łaskę uzdrowienia. W pewnym 
momencie Piotr odrzucił kule, wstał i przeszedł kilka kroków 
o własnych siłach, klęknął przed figurą Matki Bożej i zaczął 
głośno dziękować za uzdrowienie. Ten najbardziej spekta-
kularny cud wyproszony pod wpływem objawień w Lourdes 
stał się impulsem do nawrócenia wielu wysoko postawio-
nych ateistów i masonów. Najpiękniejsze świadectwo dali zaś 
mieszkańcy rodzinnej wsi Piotra de Rudder, dotąd słynący z 
niemoralnego życia, którzy pod wpływem ewidentnego cudu 
nawrócili się i zaczęli gorliwie praktykować swoją wiarę. 

Które cuda mają większe znaczenie? Uzdrowienia czy na-
wrócenia? Z chorym ciałem można trafić do nieba, ale z chorą 
duszą raczej nie. Bogu niech będą dzięki za cud nawróceń. 

Pozdrawiam serdecznie czytelników, a zwłaszcza wszyst-
kich chorych w bliskości Światowego dnia Chorych – 11 lu-
tego.                                                       ks. Zbigniew Szlachetka
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CYFROWA SZKOŁA 
WIELKOPOLSK@ 2
W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie naszej szkoły przy-

stąpili do udziału w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 
2020, w podprojekcie Uczniowskie Laboratoria Informatycz-
ne 4-8. Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 to projekt, któ-
rego celem jest podnoszenie kompetencji informatycznych 
nauczycieli i uczniów oraz stworzenie dogodnych warunków 
do rozwoju poprzez budowę infrastruktury IT, organizowanie 
szkoleń i doposażenie placówek. 

W ramach projektu szkoła otrzymała tablety, laptop, zestawy 
klocków Lego Spike, ScottieGo, BeCreo oraz materiały biurowe. 
Dzięki temu, już w listopadzie, 16 uczniów z klas 4-5 rozpoczęło 
wyprawę w cyberprzestrzeń. Na pierwszych zajęciach dzieci zo-
stały zapoznane z ideą projektu, wybrały nazwę grupy oraz po-
dzieliły się na 6 zespołów projektowych. Podczas kolejnych zajęć 
wybrały również temat projektu, który brzmi: Cyfrowi maniacy 
na szlaku programowania. 

szkoła podstawowa  nr 45 iM. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3

W trakcie grudniowych zajęć uczniowie poznawali etapy po-
wstawania filmu oraz korzyści płynące z używania chmury obli-
czeniowej, która umożliwia uzyskanie stałego dostępu do danych 
z wielu urządzeń, w tym również mobilnych. 

Dzięki temu uczestnicy projektu mogli przygotować scenariu-
sze do własnych filmów - gotowych do nakręcenia w grupach, na 
zajęciach i poza szkołą. Okres przedświąteczny był też doskonałą 
okazją do zapoznania dzieci z programem Canva. Jest to narzę-
dzie do projektowania różnego rodzaju grafik (np. do mediów 
społecznościowych), zaproszeń, kartek okolicznościowych, CV, 
planerów, prezentacji biznesowych, witryn internetowych, logo, 
wizytówek, ebooków, plakatów, infografik, itp.

TYTKA CHARYTATYWNA
Wolontariusze oraz Samorząd Uczniowski dzięku-

ją wszystkim, którzy włączyli się w akcję „Tytka cha-
rytatywna”. Dzięki tej pięknej inicjatywie wsparliśmy 
Caritas Archidiecezji, która prowadzi jadłodajnię dla 
ubogich oraz organizuje Wigilię.

Była to wspaniała okazja pięknego gestu miłosier-
dzia. Niech te święta będą dla nas symbolem wiary w 
dobroć drugiego człowieka.

MIĘdZYNAROdOWY 
dZIEŃ WOLONTARIUSZA
Świętowaliśmy  Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu  zorganizo-
wali sprzedaż własnych wypieków, z której dochód  prze-
znaczony będzie na naszego szkolnego podopiecznego z 
Kamerunu Gasparda Garpa. W ten sposób uczniowie chcą 
pomóc w edukacji chłopca w ramach programu „Adopcja 
na odległość”. 

Część wolontariuszy wzięła też udział w warsztatach 
poświęconych  niepełnosprawności. Uczestnicy spotkania 
dowiedzieli się w jaki sposób  wspierać  i rozmawiać z oso-
bami z niepełnosprawnościami. Mogli też przez chwilę po-
czuć ograniczenia, z jakimi borykają się osoby na wózkach 
inwalidzkich. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim wo-
lontariuszom za aktywną  pracę  i zaprosiła na słodką nie-
spodziankę.
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Nowe tr

doM poMocy społecznej przy ul. konarskieGo

sięczniku miała swój kącik kulinarny, w którym zamieszczała 
przepisy. Wiodłyśmy dość często wspominki kulinarno-obycza-
jowe – Ona ze swojego rodzinnego domu w Zasutowie, ja - ze 
swojego. To była świetna okazja, aby niejako wskrzesić pamięć o 
Bliskich – już Nieobecnych, przypomnieć sobie zapachy z daw-
nego stołu wigilijnego, aromaty domowych smakołyków, choćby  
wielkanocnych. Nasze pogaduszki a i anegdoty z odległych już 
dekad ukazywały się później na łamach MY.

Śp. Pani Bożenka opowiadać potrafiła ze swadą i dużą zna-
jomością historii, architektury itd., bo dużo czytała i – jak tylko 
była taka możliwość – zwiedzała, choćby najbliższe okolice a pa-
mięć Jej dopisywała. Córka powstańca wielkopolskiego – Józefa, 
pozostała wielką patriotką. Jedna z siedmiorga rodzeństwa, miała 
co wspominać. Jej życie po śmierci mamy  Teresy było niełatwe: 
,,wtedy skończyło się dzieciństwo, zajęłam się domem,  bo wszy-
scy chodzili do pracy” mówiła. I nigdy nie narzekała.  Pracowała 
m.in. we wrzesińskim Tonsilu, w motelu w Podstolicach i 10 lat 
na plebanii  w parafii Kaczanowo...

Choroba i niepełnosprawność uniemożliwiły Jej samodzielną 
egzystencję. Stała się mieszkanką DPS przy Konarskiego. Chęt-
nie brała udział w rozmaitych zajęciach, imprezach, inicjowała 
śpiew podczas mszy św. w kaplicy DPS.

Śp. Pani Bożenka Kujawa zastała pochowana na cmentarzu 
Miłostowo, żegnana pięknymi słowami przez ks. proboszcza z 
rodzinnych stron, przez niemałe grono dalszej rodziny. Wiele 
osób zapewne Jej nie zapomni...                     Ewa Kłodzińska 

Ze szczególnym sentymentem żegnamy na łamach MY, 
zmarłą 4 stycznia tego roku, śp. p. Bożenę Kujawę. A to wzru-
szenie wynika z naszych bliskich i, przed pandemią, częstych 
kontaktów. 

Spędziłam z Panią Bożenką sporo czasu w gościnnym DPS 
przy Konarskiego - miejscu Jej zamieszkania. W naszym mie-

poŻeGnanie śp. pani boŻenki

W naszym domu rok 2022 zaczął się bardzo "kultural-
nie"  Mimo panującej pandemii staramy się zapewnić naszym 
Mieszkańcom sporo rozrywki. Odbywają się koncerty on-li-
ne m.in.: Poznańskich Senioritek oraz Kapeli Zza Winkla. 
Wspólnie kolędujemy i super się bawimy 

                                           Tekst i zdjęcia  Hanna Szymkowiak
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biulEtyn poliCyjny
 Ul. Pobiedziska. Mężczyzna lat 34, notowany, znęcał się 

psychicznie i fizycznie nad konkubiną oraz posiadał środki nar-
kotyczne  Zatrzymany przez f-szy RPI KP Poznań Północ. 

 Ul. Termalna. Mężczyzna lat 21, notowany, działając wspól-
nie n/n sprawcami dokonał uszkodzenia wyposażenia w pokoju 
hotelowym oraz drzwi ewakuacyjnych na szkodę Novotelu.

 Ul. Warszawska. N/n sprawca z samochodu marki Renault 
dokonał kradzieży 2 wkładów lusterek powodując straty 550 zł. 

Ul. Świętojańska. N/n sprawca dokonał kradzieży 2 szt 
wkładów lusterek od pojazdu marki Volvo 

Ul. Warszawska. N/n sprawca z samochodu marki Renault 
dokonał kradzieży chromowanych listw drzwi, elementów nad-
kola, dwóch emblematów pojazdu, dwóch lamp halogenowych 
z przedniego zderzaka, w tym samym miejscu i czasie poprzez 
zarysowanie powłoki lakierniczej uszkodził pojazd.

 Ul. Milczańska. N/n sprawca z samochodu marki Mitsubi-
shi dokonał kradzieży katalizatora o wartości 5000 zł 

Ul. Warszawska. Mężczyzna lat 37, notowany, w sklepie 
Lidl dokonał kradzieży alkoholu o łącznej wartości 604 zł na 
szkodę Lidl. Sprawca zatrzymany. 

 Ul Bałtycka. Mężczyzna lat 50, nienotowany,  posiadał pra-
wo jazdy i dowód osobisty figurujące jako utracone.

 Ul. Nowotarska. Mężczyzna lat 43, nienotowany, poprzez 
wybicie szyby usiłował dokonać włamania do niezamieszkałe-
go mieszkania. Sprawca zatrzymany przez WSZP i RPI.  Most 
Przemysława. N/n sprawca wykorzystując moment nieuwagi 
zgłaszającego z torby dokonał kradzieży portfela wraz z doku-
mentami. Straty 286 zł 

Ul. Michałowo. N/n sprawca  wpychając okno dokonał wła-
mania do budynku gospodarczego, a następnie dokonał kradzie-
ży elektronarzędzi

 Ul. Nadolnik. N/n sprawca dokonał kradzieży 2 wkładów 
lusterek od pojazdu marki BMW zaparkowanego na parkingu 
niestrzeżonym. Brak monitoringu. Straty 3000  zł.

Ul. Bałtycka. Mężczyzna kierując rowerem, poruszając się 
drogą rowerową, w trakcie przejazdu przez przejazd rowerowy 
został zmuszony do gwałtownego hamowania przez n/n kieru-
jącego pojazdem osobowym, w wyniku czego przewrócił się do-
znając złamania barku oraz ramienia lewego. Kierowca oddalił 
się w n/n kierunku.  Miejsce zdarzenia monitorowane. Postępo-
wanie prowadzi WDŚ KMP Poznań

Ul. darzyńska. N/n sprawca poprzez zerwanie kłódki doko-
nał włamania do domku letniskowego i dokonał kradzieży pilar-
ki oraz baterii umywalkowej. Brak monitoringu. Straty 1300 na 
szkodę zgłaszającej. Na miejscu wykonano oględziny z udziałem 
technika kryminalistyki zabezpieczono ślady w postaci wymazu 
oraz linii papilarnych.  Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe 
Miasto.

dnia 24 stycznia br. w dPS przy ul. Konarskiego obchodzi-
liśmy dzień Babci i dziadka. Przy pysznej kawie oraz piernicz-
kach,  śpiewaliśmy i słuchaliśmy różnych piosenek, wybra-
nych przez Mieszkańcóww towarzystwie Czerwonych Nosków 
Klown w Szpitalu. Impreza była bardzo udana. 

                                         Tekst i zdjęcia  Natalia Kaźmierczak
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będzie nadal brukowa

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

nad Małą wartą
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu zaprasza na nowa wysta-

wę czasową  „Wędrówki ludów nad małą Wartą”. Ekspozycja pre-
zentuje wyjątkowe znaleziska z okolic Rogoźna. 

Małą Wartą, dla podkreślenia jej znaczenia, zwłaszcza 
jako szlaku komunikacyjnego, niegdyś nazywana była rze-
ka Wełna. Prezentowane na wystawie zabytki pochodzą z 
trzech kolejnych, znacznie różniących się czasowo, lecz zwią-
zanych ze szlakiem komunikacyjnym, osad z okolicy Rogoźna.  
Najstarsze, często unikatowe na naszych ziemiach importowane 
przedmioty pochodzą z okresu od III do VII w. n.e. Druga część wy-
stawy, Emporium handlowe nad Wełną przedstawia przedmioty z XI 
w n.e., a więc początków naszej państwowości. Część ostatnia, Tam i z 
powrotem – zapomniana droga, przypomina dziś już niemal nieuży-
wany szlak przecinający rzekę Wełnę. 

Zabytki pochodzą ze zbiorów Muzeum im. Wojciechy dutkie-
wicz w Rogoźnie.

Planowany czas trwania ekspozycji to miesiące styczeń, luty 
oraz marzec. 

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią Covid-19 ilość 
zwiedzających mogących jednocześnie zobaczyć ekspozycję regulo-
wana jest przez regulamin zwiedzania dostępny na stronie www.mu-
zarp.poznan.pl.

Wystawa w Muzeum Archeologicznym

Trwa modernizacja ul. Suchej, która zyska nie tylko nową na-
wierzchnię, ale będzie także gruntownie przebudowywana wraz z 
m.in. budową kanału technologicznego i  odwodnienia.

Prace wykonywane są na odcinku od ul. Gdyńskiej do wiaduktu 
nad linią kolejową  relacji Poznań Wschód – Wągrowiec.

Główna: Modernizowana ul. Sucha

Stara nawierzchnia wykonana z dużej kostki granitowej została 
rozebrana. Trwają prace przy przebudowie sieci uzbrojeń. Inwestycja 
obejmuje też wymianę oświetlenia na ulicy.

Nowa nawierzchnia ulicy zostanie wykonana ze zdemontowanej 
kostki, co jest pomysłem ambitnym, godnym uznania i pochwały.  

Powstaną również nowe chodniki a zjazdy będą odtworzone po 
zakończeniu robót podziemnych.

Prace zakończą się w lutym tego roku. Dopiero po odbiorach tech-
nicznych zostanie tam wprowadzona nowa organizacja ruchu.    md

Granitową kostkę starej nawierzchni ulicy Suchej  zdemontowano 
i będzie użyta  do wykonania nowej nawierzchni.





 

Trwa gruntowne modernizowanie ulicy Suchej na Głównej s. 14


