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„Radość noworoczna ma swój głęboki sens, po prostu cieszymy się darem czasu, 
łaską czasu. Ile możemy dobrego zrobić w ciągu 365 dni, bo tak długo obraca się 
Ziemia dookoła Słońca w ciągu roku. Byle tylko nie obracać się wyłącznie wokół 
samego siebie. Czas jest wielkim naszym skarbem. Mówią nawet, że czas to miłość. 
Możliwość służenia innym.”

Ks. Jan Twardowski

Szczęścia i zdrowia w Nowym 2021 Roku od Osiedla Strzeszyn,
nam wszystkim pozytywnego rozstrzygnięcia przetargów na budowę wiaduktów.

Redakcja Na Strzeszynie
oraz Rada i Zarząd Osiedla Strzeszyn

Źródło: www.pixabay.com
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Drodzy Czytelnicy.

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer na-
szej osiedlowej gazetki. Był to rok pełen no-
wych doświadczeń. Przyszło nam zmierzyć się 
z nowym wyzwaniem jakim okazał się wirus 
SARS-CoV-2, popularny COVID-19, który 
wywrócił do góry nogami całe nasze dotych-
czasowe życie. W wyniku ogłoszenia pandemii 
musieliśmy ograniczyć kontakty, zrezygnować 
ze spotkań, a nowym atrybutem każdego z nas 
musiała stać się nieodłączna maseczka. Jaki 
będzie kolejny rok i co nam przyniesie? Tego 
nikt nie wie. Życzę jednak Państwu, aby nad-
chodzący rok był dla nas wszystkich szczę-
śliwy i bezpieczny. Aby wróciła tak bardzo 
pożądana przez wszystkich „normalność” 
i zniknął strach. Abyśmy w końcu mogli się 
bez obaw spotkać i uścisnąć, czy zwyczajnie 
wyjść na spacer i odetchnąć pełną piersią. 

W bieżącym numerze znajdą Państwo krótkie 
sprawozdanie z prac Zarządu Rady Osiedla 

w ostatnim czasie przygotowane przez Prze-
wodniczącą Zarządu oraz podsumowanie 
toczących się tematów związanych z inwesty-
cjami drogowymi na naszym osiedlu. Ważnym 
tematem, który nie omija niestety naszego osie-
dla jest wandalizm i agresja - o tym również 
przeczytacie Państwo na kolejnych stronach. 
W imieniu redakcji dziękuję wszystkim, któ-
rzy poświęcili swój czas i przyczynili się do 
wydania kolejnego numeru gazetki. Jak za-
wsze serdecznie zapraszamy do współpracy 
i dzielenia się z nami ważnymi dla Państwa 
sprawami, problemami, czy też pomysłami na 
zmianę naszego Osiedla. Prosimy o kontakt 
na naszą redakcyjną skrzynkę – redakcja.na-
strzeszynie@gmail.com.

Przyjemnej lektury!
Małgorzata Szymaniak

Redaktor Naczelna

• telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzi-
nach: 08:00-16:00:
Przewodnicząca Rady Osiedla Strzeszyn: 
Małgorzata Bogusławska 
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Strzeszyn: 
Dominika Zenka-Podlaszewska
Tel.: 61 624 63 11

• korespondencyjny:
Wydział Wpierania Jednostek Pomocniczych Mia-
sta Poznania, Osiedle Strzeszyn, ul. Libelta 16/20, 
61-706 Poznań

• bezpośrednio na dyżurach:
OBECNIE ZE WZGLĘDU NA WPROWADZO-
NE OGRANICZENIA W WYNIKU PANDEMII 
COVID-19 - ZAWIESZONY

• mailowo: 
osiedle_strzeszyn@um.poznan.pl
informacje i komunikaty zamieszczamy również 
na naszej stronie internetowej:

www.osiedlestrzeszyn.pl
oraz na oficjalnym profilu fb:

www.facebook.com/rostrzeszyn/

KONTAKT Z RADĄ OSIEDLA
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BIEŻĄCE SPRAWY STRZESZYNA 
- DRUGA POŁOWA ROKU 2020

Szanowni Państwo.
 Chciałabym przybliżyć najważniejsze spra-
wy, które aktualnie toczą się na naszym osiedlu. 
Jednocześnie składam serdeczne podziękowa-
nia za mobilizację w czasie głosowania PBO 
2021! Wygraliśmy wspólnie dla Strzeszyna po-
nad 600 000 zł! 
 Najważniejsze tematy dla Strzeszyna, któ-
re aktualnie się toczą to: projektowanie WIA-
DUKTÓW w ul. Lutyckiej i Golęcińskiej. 
W przyszłym roku dokumentacja ma być go-
towa, więcej informacji na stronie: https://pim.
poznan.pl/aktualnosci/informacje-biezace/po-
wstaje-dokumentacja-dla-nowych-wiaduktow-
-w-ciagu-ulic-lutyckiej-i. 

 We wrześniu wyłoniony został projektant 
naszej drugiej szkoły i prace projektowe także 
ruszyły pełną parą. Więcej informacji: https://
pim.poznan.pl/inwestycje/w-trakcie-realizacji/
budowa-szkoly-na-strzeszynie
 Kończy się budowa parkingu park & ride 
przy ulicy Biskupińskiej. Parking wyposażony 
w oświetlenie, toaletę, parkingi dla rowerów, 
biletomaty. Na prośbę Rady Osiedla wykonano 
przejście dla pieszych i przejazd rowerowy w ul. 
Biskupińskiej. https://pim.poznan.pl/aktualnosci/
informacje-biezace/trwa-budowa-parkingow-pr-
-na-strzeszynie-i-przy-rondzie-staroleka
 Wraz z Prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem 
zasadziliśmy pierwsze DRZEWA w ramach Alei 

Demokracji - skwer przy Krzyżu zyskał nowe 
oblicze. https://www.poznan.pl/mim/info/news/
pierwsze-drzewa-za-frekwencje-ozdobily-lawi-
ce-i-strzeszyn,156155.html

Trwa PROJEKTOWANIE ULIC, PRZYSTAN-
KÓW i SKRZYŻOWAŃ: 
a) Literacka odcinek: rondo Czapskiego/Po-
etycka, 
b) Literacka odcinek Poetycka/Biskupińska 
wraz z przejściem dla pieszych przez Biskupiń-
ską 
d) nowy zbiornik retencyjny przy Krajeneckiej 
(realizuje ZKZL), 
e) Owidiusza, 
f) Wańkowicza przy Kościele, 
g) przystanki w ulicy Koszalińskiej wraz z doj-
ściami (przy Krajeneckiej, Żołnierzy Wyklętych 
i Literackiej), 
h) nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu 
Żołnierzy Wyklętych/Koszalińska, Żołnierzy 
Górników) 
i) nowe skrzyżowanie Biskupińska/Krajenecka 
j) ciągłość chodnika w Krajeneckiej,
k) ul. Miłosza (projektowane przez Stowarzy-
szenie)
 Trwają prace nad zmianą planu miejscowe-
go, aby uratować PARK EDUKACJI EKOLO-
GICZNEJ w jego aktualnych granicach. Więcej 

Źródło: www.pim.pl

Źródło: Dominika Zenka – Podlaszewska 
(archiwum prywante)
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informacji na stronie: http://www.mpu.pl/plany.
php?s=6&p=512

 PBO 2021 - współpraca i mobilizacja 
popłaca! Dzięki współpracy z osiedlami: 
Szczepankowo-Spławie-Krzesinki / Krzesi-
ny-Pokrzywno-Garaszewo /Głuszyna / Starołę-
ka-Minikowo-Marlewo / Antoninek-Zieliniec-
-Kobylepole / Kwiatowe /Podolany /Fabianowo 
- Kotowo - zagospodarujemy 80 DRZEWAMI, 
ławkami i śmietnikami pas zieleni od Literackiej 
do szkoły w projekcie Zielone Fyrtle. WYBIEG 
DLA PSÓW i FESTIWALE i KINO PLENE-
ROWE wygraliśmy z Podolanami, Kiekrzem, 
Smochowicami. https://pbo21.um.poznan.pl/i/
pbo21/voting#projekt_01ziel Dziękujemy!
 Wizyta Rady Osiedla i wicedyrektora Wy-
działu Oświaty w SP1 - będzie nowe, bez-
pieczne dojście do szkoły od ronda  (nie przez 
parking) oraz zostaną przekazane szkole nowe 
tereny zieleni (od strony parku).

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
w Przedszkolu nr 121 przy ul. Biskupińskiej 

Źródło: www.mpu.pl/plany

Źródło: Dominika Zenka – Podlaszewska (archiwum 
własne)

z udziałem Wiceprezydenta Wiśniewskiego, 
Przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Ga-
nowicza i Dyrektora Wydziału Oświaty Prze-
mysława Foligowskiego
 Trwa projektowanie przez Rowerowy Po-
znań ścieżki rowerowej w ul. Literackiej na 
wysokości Poczty wygranej w PBO 2020. Nie 
jest to inicjatywa Rady Osiedla. Wskazaliśmy 
jedynie jako lepszy wariant nr 1 proponowanej 
ścieżki, gdyż likwiduje mniej miejsc parkin-
gowych i pozwala nawiązać do projektowanej 
ul. Owidiusza.

Dominika Zenka-Podlaszewska
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Strzeszyn
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INFRASTRUKTURA DROGOWA 
NA STRZESZYNIE – CO NOWEGO?

Autor: Małgorzata Szymaniak

niu prac koncepcyjnych projektant przystąpi do 
sporządzenia pełno branżowego projektu budow-
lanego, którego zakończenie wraz z uzyskaniem 
niezbędnych decyzji administracyjnych powinno 
nastąpić w III kwartale 2021r.

LITERACKA – KONCEPCJA
NA OSTATNIEJ PROSTEJ

 Ulica Literacka jest jedną z głównych ulic 
Strzeszyna o kategorii drogi zbiorczej. W rzeczy-
wistości kończy się jednak na rondzie Czapskie-
go, gdyż dalszy jej odcinek jest przez okolicz-
nych mieszkańców potocznie nazywany jest ulicą 
Kraterową. Latem jest tam głównie pył i kurz. 
Zdesperowani mieszkańcy za własne pieniądze 
ustawili tablice z apelem o ograniczenie prędko-
ści, gdyż unoszący się spod kół pył i kurz jest dla 
nich nie lada utrapieniem. Jesienią i zimą oraz 
podczas nawalnych deszczy znaczna cześć drogi 
zamienia ogromne, kraterowe kałuże, błoto oraz 
dziury. Ulica jest co prawda regularnie wyrówny-
wana przez Zarząd Dróg Miejskich, jednakże przy 

PRZEBUDOWA ULICY WAŃKOWICZA 
CORAZ BLIŻEJ!

 Zabiegi o przebudowę ulicy Wańkowicza 
trwają już od lat. Odcinek przy Kościele pw. Św. 
Ojca Pio począwszy od ulicy Moniki Cegłow-
skiej aż do fragmentu wybudowanego ronda przy 
skrzyżowaniu z ulicą Generała Augusta Emila 
Fieldorfa i Żołnierzy Wyklętych jest wyjątkowo 
niebezpieczny. Brak w tym miejscu oświetlenia 
ulicznego, chodnika oraz miejsc parkingowych. 
Dodatkowym utrudnieniem zarówno dla pieszych 
jak i zmotoryzowanych jest układ ulicy – „pod 
górę”, który w znaczny sposób ogranicza widocz-
ność oraz łuk przy fragmencie ronda. Po wielu la-
tach starań widać jednak światełko w tunelu żeby 
tę sytuację w końcu zmienić. Na finiszu znajdują 
się prace nad koncepcją przebudowy tego frag-
mentu ulicy. Rada Osiedla podczas listopadowej 
sesji pozytywnie zaopiniowała przedstawioną 
przez projektanta koncepcję postulując jedynie 
o wprowadzenie kilku drobnych uwag takich jak 
dodatkowe zatoki parkingowe w ulicy Romana 
Konkiewicza, dodatkowe nasadzenia zieleni, 
czy obniżone krawężniki Jako uzupełnienie kon-
cepcji przebudowy ulicy Wańkowicza powstaje 
również równolegle koncepcja całego ronda oraz 
części ulicy Romana Konkiewicza. Po zakończe-
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większych opadach taki zabieg starcza raptem na 
kilka dni. Wybudowanie fragmentu ulicy od ronda 
Czapskiego do ulicy Biskupińskiej nie tylko za-
kończy utrudnienia okolicznych mieszkańców, ale 
również  pozwoli na przedłużenie linii autobuso-
wych 164 czy 170 i połączenie wszystkich części 
osiedla w jedną, spójną całość. Rada Osiedla prze-
znaczyła środki na wykonanie koncepcji budowy 
tego fragmentu ulicy. W listopadzie projektant 
przekazał do zaopiniowania wstępną koncepcję 
zagospodarowania tego odcinka drogi. Planowa-
ne są wyniesione skrzyżowania, które spowolnią 
ruch, ścieżka rowerowa, obustronne chodniki oraz 
zatoki autobusowe. Planowane jest również wyko-
nanie alei lipowej, tak aby na całej długości ulicy 
Literackiej sposób zagospodarowania zielenią był 
możliwie najbardziej spójny. Przygotowana przez 
projektanta koncepcja była przedmiotem dyskusji 
podczas listopadowego spotkania online z Zarzą-
dem Dróg Miejskich, na którym przedstawione 
zostały uwagi i sugestie zmian, tak aby ostatecz-
ne rozwiązania w sposób optymalny odpowiadały 
potrzebom mieszkańców naszego Osiedla.

SKRZYŻOWANIE ULIC ŻOŁNIERZY 
WYKLĘTYCH/KOSZALIŃSKIEJ/

ŻOŁNIERZY GÓRNIKÓW
 Od lat trwają zabiegi, aby na skrzyżowaniu 
ulic Żołnierzy Wyklętych – Koszalińska – Żoł-
nierzy Górników zostało wybudowane rondo, 

które znacząco poprawiłoby bezpieczeństwo 
i ułatwiłoby komunikację w tym rejonie. Nie-
stety jest to rozwiązanie bardzo kosztowne, na 
które w miejskiej kasie niestety brak środków. 
Jest to skrzyżowanie na którym często dochodzi 
do kolizji, a nawet groźnych wypadków. Aby 
jednak choć w małym stopniu poprawić bez-
pieczeństwo w tym miejscu Miejski Inżynier 
Ruchu zaproponował rozwiązania, które w za-
łożeniu mają zwiększyć bezpieczeństwo uczest-
ników ruchu. Proponowane zmiany przewidują 
spowolnienie ruchu poprzez zamontowanie 
tzw. poduszek berlińskich w ciągu ulicy Ko-
szalińskiej przed skrzyżowaniem, przeniesienie 
przystanku autobusowego jadącego w kierunku 
Kiekrza za skrzyżowanie z ulicą Żołnierzy Wy-
klętych, budowę dojść do przystanków, jak rów-
nież likwidację prawo skrętu w ulicę Żołnierzy 
Górników z ulicy Koszalińskiej oraz zwężenie 

Autor: Małgorzata Szymaniak

Autor: Małgorzata Szymaniak
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wyjazdu z ulicy Żołnierzy Górników (od strony 
ulicy Lutyckiej). Postulowane rozwiązania są 
na razie tylko propozycją będącą przedmiotem 
dyskusji, a Rada Osiedla pozostaje w stałym 
kontakcie z przedstawicielami Urzędu Miasta 
tak aby wypracowane rozwiązania odpowiadały 
potrzebom mieszkańców naszego osiedla.   

OWIDIUSZA/HORACEGO – PRZEBUDO-
WA ULIC ORAZ BUDOWA PARKINGU 

PRZY PRZYSTANKU KOLEI
METROPOLITALNEJ

 Trwają prace nad koncepcją przebudowy 
ulicy Owidiusza oraz Horacego pod kątem pla-
nowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego 
budowy parkingu przy przystanku Kolei Metro-
politalnej. Jest to projekt składający się z nastę-
pujących elementów: 
1) przebudowa ulicy Owidiusza wraz z chod-
nikiem, ścieżką rowerową, uregulowanie zasad 
parkowania i miejsc postojowych. Planowane 
jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego 
w stronę torów oraz wprowadzenie komunikacji 
miejskiej.  
2) budowa brakującego fragmentu ulicy Home-
ra łączącego ulicę Owidiusza z ulicą Horacego.
3) przebudowa ulicy Horacego – rozważane jest 
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego oraz ure-
gulowanie zasad parkowania i miejsc postojowych. 

Źródło: www.pim.poznan.pl/aktualnosci

Przebudowa ulic powinna być połączona z bu-
dową nowego parkingu przy przystanku Kolei 
Metropolitalnej. To ważne aby te inwestycje 
były połączone w jedną spójną całość Po wy-
pracowaniu koncepcji Urząd Miasta planuje 
przeprowadzenie konsultacji społecznych.

BISKUPIŃSKA 
- PARKING PARK & RIDE

 Bliski oddania do użytkowania jest parking 
park &ride przy peronie Kolei Metropolitalnej 
Poznań – Strzeszyn przy ulicy Biskupińskiej. 
Budowa rozpoczęła się w lipcu bieżącego roku. 
Zakończone zostały prace związane z infrastruk-
turą podziemną, układanie nowej nawierzchni 
z kostki oraz pozostałych elementów infrastruk-
tury. Parking pomieści 50 miejsc postojowych, 
w tym trzy dla użytkowników z niepełnospraw-
nościami, a także 30 stojaków rowerowych.
 Dodatkową wartością dodaną tej inwestycji, 
dzięki staraniom Rady Osiedla, jest uregulowanie 
kwestii komunikacji pieszej i rowerowej w rejo-
nie przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Biskupiń-
skiej od strony południowej poprzez wyznaczenie 
przejścia dla pieszych i przejazdu rowerów. Do-
tychczas brak jednoznacznych regulacji prowa-
dził często do niebezpiecznych sytuacji.  

Małgorzata Szymaniak
Radna Osiedla Strzeszyn
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 2020 był rokiem, w którym musieliśmy 
ciągle zmieniać plany i harmonogramy, aby 
dostosować się do sytuacji epidemiologicznej 
w Poznaniu, ale okazał się też rokiem, w którym 
naprawdę działo się dużo na naszym osiedlu.
 To w 2020 roku stanął na naszym osiedlu 
Mobilny Instytut Kultury, w którym mogliśmy 
doświadczyć warsztatów, koncertów, sportu, 
kultury, kina plenarnego, a nawet spektaklu te-
atralnego. Dziękujemy Stowarzyszeniu Miasto-
holizm za zaufanie i umożliwienie nam organi-
zacji tych wszystkich mini imprez.
 Już drugi raz odbyło się u nas również Lato 
z Estradą, w reżimie sanitarnym, który jednak nie 
popsuł nam okazji spędzenia kreatywnie czasu.
 To rok, w którym swoją działalność roz-
poczęło na naszym osiedlu Centrum Inicjatyw 
Loklanych Strzeszyn. Dzięki niemu odbyło 
się wiele spotkań, spacerów oraz konkursów. 
Wszystko to, by poznać potrzeby mieszkańców.
 Kontynuowaliśmy także działalność Bo-
okCrossingu na Strzeszynie, który w tym roku 

ZASKAKUJĄCY ROK 2020
dorobił się swojego miejsca (Mobilny Instytut 
Kultury), jak i regałów.
 Zorganizowaliśmy wiele wydarzeń sporto-
wych, podczas których można było wiele się 
nauczyć, jak i sprawdzić swoją formę.
 Zainaugurowaliśmy także Otwarte Wykła-
dy Strzeszyńskie, których organizację brutalnie 
przerwała pandemia, ale do których na pewno 
wrócimy, jak tylko poprawi się sytuacja epide-
miologiczna w Polsce.
 Podczas Nocy Bibliotek na Strzeszynie 
2020 tyle się działo, że organizatorzy otrzymali 
wyróżnienie!
 Dziękujemy uczestnikom, mieszkańcom, wo-
lontariuszom, stowarzyszeniom, pracowniom, fir-
mom, sklepom, wszystkim, którzy poświęcili czas 
i środki na to, aby na naszym osiedlu tyle się działo.
 Na Strzeszynie był to rok muzyczny, teatral-
ny, plastyczny, sportowy, kinowy, relaksacyjny, 
pełen niespodzianek. Z niecierpliwością czeka-
my na 2021!

Marta Schmidt

Autor: Marta Schmidt
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Połamane ławki, zniszczone szyby na przystanku, drzewa odarte w kory. To nierzadki widok 
w naszej dzielnicy. I nierzadkie pytanie komu ławka, przystanek czy drzewo mogło przeszka-
dzać. Również naukowcy o źródłach wandalizmu starają się dowiedzieć jak najwięcej. Ciągle 
jest jednak więcej pytań niż odpowiedzi.

SPOSÓB NA WANDALA
 Majowa noc w Atenach 415 roku przed 
naszą erą musiała być dla grupki chłopaków 
szczególnie upojna. Wracając nocą z imprezy 
poutrącali wystające fragmenty rzeźbom znaj-
dującym się na rogach ulic. Za dnia okazało się 
że były to hermy, posągi boga Hermesa. Powia-
ło skandalem i świętokradztwem. Nikt jeszcze 
nie wiedział że główną ofiarą tego skandalu nie 

będą ani rzeźby, ani nawet prowodyr młodzików 
niejaki Alkibiades. Na śmierć, jako pośredniego 
sprawcę, skazano bowiem kominiarza Sokra-
tesa który w wolnym od czyszczenia kominów 
czasie oddawał się tworzeniu filozofii zachodu. 
My zaś, gdyby nie śmierć Sokratesa, nigdy nie 
dowiedzielibyśmy się o tym, pierwszym tak opi-
sanym w historii, akcie wandalizmu. 
 Koledzy Alkibiadesa znajdują naśladowców 
w niemal każdej kulturze i epoce. W niektórych 
surowo karany w innych traktowany jako ele-
ment młodzieńczego wyszumienia się, wanda-
lizm istniał prawie zawsze. Paradoksalnie jed-
nak, częściej występował w społeczeństwach 
liberalnych i stosunkowo zamożnych. W trzy-

mającej żelazną dyscypliną swe dzieciaki Spar-
cie nie znano go prawie wcale.
 Dziś wiemy znacznie więcej na temat ge-
nezy tego zjawiska, co nie oznacza że wiemy 
wszystko.
 Na pewno wandalizm jest jednym z przeja-
wów agresji. Przy tym jest to agresja zastępcza 
skierowana na obiekt gwarantujący bezkarność. 

Źródłem takiej agresji jest 
najczęściej frustracja i brak 
innej możliwości jej ujścia. 
Zygmunt Freud stworzył pod-
stawy hydraulicznej teorii 
agresji, według której agresja 
ma charakter fali obejmującej 
ludzi którzy znaleźli się na jej 
drodze. Według tej teorii ofia-
ra agresji staje się najczęściej 
jej kolejnym sprawcą, przeka-
zując jej efekty dalej. Na tej 
zasadzie działała w wojsku 
tzw. fala.  W bliższych nam 

realiach spirala agresji może wyglądać następu-
jąco. Prezes firmy, zbesztany przez właściciela, 
nakrzyczy na swych dyrektorów, ci na kierow-
ników ci z kolei na pracowników, pracownicy 
w domach na swych małżonków, małżonkowie 
na dzieci i dzieciak nabuzowany agresją której 
nie ma jak w domu dać ujścia wyładuje ją na 
Bogu ducha winnej ławce, przystanku czy drze-
wie. Właściciel firmy widząc takie bezmyślne 
zniszczenia znów straci humor i zbeszta swego 
dyrektora domykając krąg agresji.
 Naukowcy wyróżniają agresję czystą i in-
strumentalną. Różnią się powodem. Instru-
mentalna służy realizacji jakiegoś celu. Rodzic 
krzyczy na dziecko w celach, jak mu się wyda-

Autor: Maciej Pawłowski
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je, wychowawczych. Szef grozi podwładnym 
chcąc ich zmotywować do działania. Agresja 
czysta jest impulsem wewnętrznym nie ma 
głębszych motywów niż gniew, nienawiść, czy 
frustracja. Jakie są genezy wandalizmu?. Można 
sobie wyobrazić że sprawca działa instrumen-
talnie próbuje w ten sposób popisać się swą siłą, 
pokazać bezkompromisowość, niezależność. 
Podobne demonstracje spoty-
kane  wśród naczelnych: szym-
pansów czy goryli opisuje jeden 
z najwybitniejszych prymatolo-
gów Frans de Waal. Przy czym 
w takich przypadkach agresja 
ma według Waala charakter 
zastępczy. Oznacza to że szym-
pans który wejdzie w konflikt 
z osobnikiem o niższym statusie 
po prostu go zaatakuje. W przy-
padku konfliktu z osobnikiem 
stojącym wyżej w hierarchii za-
miast atakować silniejszego czy 
dominującego rywala sfrustrowany szympans 
będzie salwował się ucieczką łamiąc później 
gałęzie, czy wyrywając z korzeniami krzewy. 
 O innych źródłach pisał wspomniany wcze-
śniej ojciec psychoanalizy - Zygmut Freud. 
Frustracja może bowiem budzić się z innych 
powodów niż tylko obawa przed staniem się 
ofiarą cudzej agresji. Często za jej źródło uzna-
je się brak możliwości zaspokojenia swych 
potrzeb. Bezczynność, poczucie bezsensu, po-
czucie skrzywdzenia, odsunięcia na boczny tor 
też może powodować agresję. Jest to szczegól-
nie niebezpieczne w przypadku młodych ludzi, 
dysponujących już siłą fizyczną, ale jeszcze ze 
sporym deficytem umiejętności społecznych 
czy samokontroli. Według następców Freu-
da, jedną z ról cywilizacji było ukierunkowy-
wanie takiej agresji dla dobra a czasami tylko 
rozrywki społeczności. Jednym ze sposobów 
jest ukierunkowanie agresji na zewnątrz. Za-
chęcanie młodych ludzi do odległych wypraw. 
Pod pozorem pielgrzymek, wypraw kupieckich, 
krucjat, czy zdobywczych wojen w koloniach 
pozbywano się zagrożenia dla ustalonych norm 

społecznych, których pierwszym objawem jest 
zwykle wandalizm.  Zapewne taka była geneza 
zarówno wypraw skandynawskich Vikingów, 
jak i wojen trojańskich, wyprawy argonautów 
czy kolejnych wypraw krzyżowych.
 Innym sposobem jaki wypracowała cywili-
zacja jest stworzenie systemu kontrolowanych 
konfliktów. Pod pozorem gier czy rywalizacji 

sportowej młodzi ludzie mogli wykazać się swą 
sprawnością, wyładować agresję, przy okazji 
zdobywając sławę czy uznanie.  Taka był gene-
za olimpiad greckich, rycerskich pojedynków, 
czy współczesnego, ujętego w jasne reguły, 
sportu drużynowego: piłki nożnej czy rugby.
Co więc można zrobić w naszej dzielnicy?
 Oczywiście najlepiej byłoby ukierunkować 
agresję ku pożytkowi publicznemu, ująć w for-
mę służby wojskowej, czy harcerstwa gdzie ele-
ment rywalizacji i samodoskonalenia jest bardzo 
istotny. To również umożliwienie i zachęcanie 
do uprawiania sportów. Stworzenia boisk, pump 
tracków, torów do skatingu, siłowni, czy bieżni.
Ryzyko jednak jest związane z faktem że wan-
dalami mogą być dzieciaki sfrustrowane tym że 
ich kondycja uniemożliwia uprawianie jakiego-
kolwiek sportu, a do bardziej zaawansowanych 
form aktywności jak surviving, czy szkoły prze-
trwania mają zbyt słabe pokłady silnej woli.
Pozostaje więc traktować zniszczenia jako wi-
doczne pomniki klęski wychowawczej.

Jacek Trębecki
Radny Osiedla Strzeszyn

Autor: Maciej Pawłowski
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 Ekstraliga Strzeszyńska to poznańska, ama-
torska liga piłkarska działająca nieprzerwanie 
od 2017 roku. Tej jesieni rozpoczęliśmy już 
czwarty sezon rozgrywek, w którym bierze 
udział dziewięć drużyn, co przekłada się na 
liczbę około 170 zawodników w wieku od po-
czątku szkoły średniej, przez studia do wieku 
wysokiej dojrzałości piłkarskiej. Wśród drużyn 
z wieloletnim, ekstraligowym doświadczeniem 
takimi jak Amica Pionki, czy Greekcoast, po-
jawiły się też nowe, głodne sukcesów druży-
ny - chociażby Old City United – dwukrotny 
mistrz Poznania w amatorskich rozgrywkach 
piłki nożnej. To wszystko sprawia, że rywaliza-
cja o miano najlepszej drużyny IV sezonu Eks-
traligi Strzeszyńskiej zapowiada się naprawdę 
interesująco, w szczególności, że do końca se-
zonu pozostało jeszcze wiele piłkarskich batalii. 
Wszystkie mecze rozgrywane są w weekendy 
na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole 
Podstawowej nr 1 na poznańskim Strzeszynie. 
 Bardzo dużą zmianą względem poprzednich 
lat jest sędziowanie. Od początku bieżącego se-
zonu każde spotkanie prowadzone jest przez sę-
dziów z Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, 
którzy przechodząc odpowiednie kursy zdobyli 
potrzebne kwalifikacje do gwizdania w trakcie 
piłkarskich meczów. 
 Corocznym stałym punktem, kończącym 
dany sezon rozgrywek, jest gala Ekstraligi Strze-
szyńskiej, podczas której poszczególni piłkarze 
odbierają nagrody i wyróżnienia indywidualne, 
natomiast trzy najlepsze drużyny otrzymują pa-
miątkowe medale. Najlepsi w danym sezonie 
podnoszą puchar. Na galę zapraszane są też zna-
ne postacie związane ze sportem. W ubiegłym 
roku swoją obecnością zaszczycili nas: Piotr 
Reiss – legenda Lecha Poznań, Mariusz Rumak 
– trener, dwukrotny wicemistrz Polski z Lechem 
Poznań i Radosław Majchrzak – również zwią-

KĄCIK SPORTOWY
– EKSTRALIGA STRZESZYŃSKA

zany z drużyną Lecha Poznań. Także na zakoń-
czenie IV sezonu planowana jest gala. Wiąże się 
to z niemałymi wydatkami. Z tego też powodu 
liga poszukuje nowych sponsorów, którzy ze-
chcieliby wesprzeć to wydarzenie oraz przyczy-
nić się do rozwoju sportu na Strzeszynie. Osoby 
zainteresowane okazaniem wsparcia serdecznie 
zapraszamy do kontaktu.
 Liga nieustannie się rozwija, a może o tym 
świadczyć również fakt, że zgłaszają się do nas 
zawodnicy z różnych zakątków Poznania, oko-
lic miasta, a nawet chłopacy pochodzący z in-
nych krajów. Dzięki temu z roku na rok stopnio-
wo wzrasta poziom rozgrywek, co powoduje, iż 
walka jest jeszcze bardziej zacięta, a końcowy 
sukces smakuje jeszcze lepiej. Pośród zawodni-
ków widać dbałość o zasady fair play, dlatego 
na boisku dominuje zdrowa, sportowa rywaliza-
cja. 
 Ekstraliga Strzeszyńska posiada stronę in-
ternetową www.ekstraliga-strzeszynska.pl oraz 
fanpage na facebooku. Jako liga pragniemy 
robić postępy, dlatego stawiamy na profesjona-
lizm. Naszymi celami są między innymi: pro-
mocja zdrowego trybu życiu oraz dawanie szan-
sy na sportowy rozwój. 

Jacek Boryszewski 

Autor: Maksymilian Dyśko
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POZNAJMY PRZYRODĘ
W PARKU EKOLOGICZNYM

 Zimą większość roślin liściastych traci li-
ście i przestaje być zielona, są jednak wśród 
nich wyjątki  takie jak bardzo ciekawy gatu-
nek roślinnego półpasożyta - jemioły pospolitej 
(Viscum album L.), który porasta starsze drzewa 
wokół zbiornika.
 Występuje na terenie niemal całej Europy 
oraz w południowej i zachodniej Azji. Zwana 
jest półpasożytem ponieważ nie wykształca 
własnego systemu korzeniowego wspomagając 
się korzeniami rośliny gospodarza, ale jedno-
cześnie dzięki obecności chlorofilu w liściach 
prowadzi fotosyntezę .
 Zasiedla drzewa, które ukończyły co naj-
mniej 20 lat. Wykazuje także preferencje wobec 
drzew rosnących na glebach zasobnych w wę-
glan wapnia. 
 Jemioła kwitnie od lutego do kwietnia. 
„Owoce” dojrzewają późną jesienią i wcze-
sną zimą. Stanowią pożywienie ptaków, które 
przyczyniają się do rozprzestrzeniania rośliny 
(ornitochoria). Przy czym tylko jemiołuszki 
i paszkoty połykają całe „owoce” umożliwiając 
rozprzestrzenianie roślin na większe odległo-
ści. Pozostałe ptaki skubią „owoce”, które za 
sprawą kleistego miąższu łatwo przywierają do 
gałęzi drzewa. Nasiona kiełkują w maju, a mło-
de rośliny początkowo przywierają do drzewa-
gospodarza za pomocą ssawek, z czasem wy-
twarzając korzenie. Co roku przyrasta kolejne 
rozwidlenie i po ich liczbie można łatwo ustalić 
wiek rośliny, który może wynosić do 40 lat.
 Dawniej uważano, że wpływ jemioły na 
drzewo-gospodarza jest niewielki, bo polega 
tylko na  pobieraniu wody i soli mineralnych. 
Dziś wiemy już, że te półpasożyty trwale uszka-
dzają system przewodzenia wody w roślinie, 
osłabiają gałęzie drzewa i ostatecznie powodują 
jego zamieranie.  Warto też zauważyć, że drzew 
silnie porośniętych jemiołą, nie można pozba-

wiać tego półpa-
sożyta od razu 
w całości, tylko 
prace prowadzić 
przez kilka lat, 
tak aby drzewo 
zdążyło odbudo-
wać uszkodzony 
system przewo-
dzący.  W Europie zachodniej tak skutecznie 
walczono z jemiołą na drzewach, że doprowa-
dzono prawie do wymarcia gatunku, co zaskut-
kowało objęciem jemioły ochrona prawną.  
 Jemioła jest cennym surowcem zielarskim, 
wyciąg z pędów i liści stosuje się pomocniczo 
w leczeniu choroby nadciśnieniowej, ponieważ 
obniża ciśnienie tętnicze krwi, działając bez-
pośrednio na serce. Stosowany przy podwyż-
szonym ciśnieniu krwi lub jego zmianach pod 
wpływem bodźców psychicznych, w okresie 
pokwitania, pomocniczo przy miażdżycy. Z je-
mioły przemysł farmaceutyczny produkuje pre-
paraty „Cardiosan”, „Neocardina”, „Sklerosan”. 
Własności lecznicze jemioły opisywał już w III 
w. p.n.e. Teofrast, uczeń Arystotelesa. 
 Często podczas świąt Bożego Narodzenia 
i w Nowy Rok gałązki jemioły wieszane są 
w domach przy suficie lub nad drzwiami. Zgod-
nie z dawnymi wierzeniami jemioła ma przy-
nieść domowi i jego mieszkańcom szczęście 
w nadchodzącym roku. Zwyczaj bezkarnego 
całowania się pod jemiołą wywodzi się przy-
puszczalnie z XVII-wiecznej Anglii. 
 Życząc udanych Świąt Bożego Narodzenia 
i wszelkiej obfitości w Nowym Roku, mam na-
dzieją, że jemioła w Państwa domach pochodzić 
będzie ze sprawdzonych źródeł, ta zaś która ro-
śnie w Parku nadal będzie stanowiła pożywienie 
ptaków.

Małgorzata Bogusławska

Źródło: www.pixabay.com
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PALENIE W KOMINKU
– JAK ROBIĆ TO PRAWIDŁOWO?

 Każdy z nas zapewne lubi przyjemne cie-
pło i kojący spokój płomieni w domowym ko-
minku, szczególnie w chłodne jesienne i zimo-
we dni. Ilu z nas jednak zastanawia się lub ma 
świadomość, że niewłaściwe spalanie drewna 
wzmaga zanieczyszczenie powietrza i powo-
duje powstawanie smogu? Wystarczy czasami 
wyjść wieczorem na spacer po naszym osiedlu 
i nagle okazuje się, że zamiast świeżego powie-

JAK EFEKTYWNIE SPALAĆ 
DREWNO I WĘGIEL?

 Cały dym, sadza i smoła powstają z sub-
stancji lotnych, które nie zostają spalone. Są 
wysmażane z drewna lub węgla i odlatują ko-
minem, ponieważ w palenisku brak jest dosta-
tecznie wysokiej temperatury lub powietrza, by 
mógł nastąpić zapłon i należyte dopalenie. Win-
na temu jest technika palenia, którą powszech-
nie stosujemy. Zwyczajowo podpalamy drewno 
czy węgiel od spodu. A to jest właśnie pierwszy 
błąd.
 Jest kilka sposobów, by spalać drewno i wę-
giel bez kopcenia, czyli dopalać prawie wszyst-
kie lotne składniki tych paliw. To jednocześnie 
oszczędność pieniędzy i o ponad połowę niższa 
emisja zanieczyszczeń. 
 Metoda I: Dokładać mniej, ale częściej – to 
najprostsze, co można zrobić, by uniknąć naj-
gorszego marnotrawstwa. Mniejsze ilości do-
kładanego drewna czy węgla nie powodują za-
duszenia płomieni, a gazy uwalniane ze świeżej 
porcji opału natychmiast zaczynają się palić, 
bowiem w palenisku stale panuje dostatecznie 
wysoka temperatura. 

 Metoda II: Dokładanie od boku (palenie kro-
czące). Przed dołożeniem kolejnej porcji opału, 
żar na ruszcie przegarnia się na jedną jego stro-
nę, po czym na pustą część rusztu dorzuca się 
nowe paliwo. Żar nie zostaje zaduszony zim-
nym paliwem, leży ono obok niego i pomału się 
podgrzewa, więc uwalniane z niego gazy mają 
możliwość się palić. 
 Metoda III: Cykliczne rozpalanie od góry. 
Opał wkłada się w dużej ilości na raz, następ-
nie podpala od drugiej strony. Jest to metoda 
odmienna od tej, której nauczyło nas doświad-
czenie życiowe. Skutek jest taki, że ogień scho-
dzi stopniowo w dół, zostawiając za sobą żar. 
Wszystkie lotne substancje muszą przejść przez 
tę strefę żaru i ognia, gdzie dopalają się zazwy-
czaj do przejrzystych spalin. Cały trik w rozpa-
laniu od góry polega na przeniesieniu warstwy 
żaru z dołu na górę paleniska. Dym wydosta-
jący się z zimnej jeszcze warstwy opału musi 
przy tej metodzie przejść jeszcze przez żar, 
gdzie ulega praktycznie całkowitemu spaleniu. 
Efekt jest podwójny. Z jednej strony kominem 

trza czujemy, że wdychamy drażniący dym. Czy 
można temu jakoś zaradzić? Tak – stosując kil-
ka prostych zasad opisanych poniżej. 
 Temat ten był już poruszany na łamach na-
szej gazetki dwa lata temu, jednak warto go na-
szym zdaniem odświeżyć.

Małgorzata Szymaniak
Redaktor Naczelna
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Źródło: https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/rozpalanie-od-gory-instrukcja-krok-po-kroku/#Jak_
pali_bez_wygaszania

ulatuje praktycznie czysty dym pozbawiony 
zanieczyszczeń, a z drugiej z takiego spalania 
powstaje więcej ciepła.
 Przebieg całego cyklu palenia przedstawia 
poniższa grafika. Palenie od góry z przyczyn 
technicznych jest procesem cyklicznym. Na po-
czątku wrzuca się określoną ilość opału, rozpala 
i czeka do jej wypalenia, aby dołożyć od nowa. 
Choć przywykłemu do regularnego dokładania 
użytkownikowi  może się to wydać karkołomne, 
palenie bez dokładania jest całkiem proste – wy-
maga głównie zmiany naszych przyzwyczajeń.
W kilku europejskich ośrodkach naukowych 

wykazano, że emisja pyłów i substancji smo-
listych przy rozpalaniu od góry drewna spada 
o 5080% (w Polsce podobne wyniki uzyskano 
dla węgla). A wymaga to tylko zmiany naszych 
nawyków.
 Zwykło się również uważać, że drewno jest 
bardziej „ekologiczne” od węgla. Niestety tak 
nie jest. Las odrasta szybciej niż pokłady węgla 
– to plus drewna. Ale spalanie obu tych paliw 
jest równie brudne i uciążliwe, jeśli wykony-
wane nieprawidłowo. Mimo, że dym z drewna 
pachnie znośniej, to wcale nie jest zdrowszy! 
 Ważne jest również, aby pamiętać, że drew-
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MONITORING NA STRZESZYNIE – NOWA 
KAMERA NA SKRZYŻOWANIU ULIC

BISKUPIŃSKIEJ I KRAJENECKIEJ
 Długo oczekiwana kamera u zbiegu ulic Bi-
skupińskiej i Krajeneckiej zamontowana. O jej 
zainstalowanie zabiegali w głównej mierze 

Autor: Janusz Janasik Autor: Janusz Janasik

mieszkańcy Starego Strzeszyna. Nowa kamera 
jest kolejnym krokiem ku realizacji stworzone-
go blisko trzy lata temu systemu monitoringu 
naszego osiedla. Zostanie również włączona 
w system monitoringu miejskiego, co powin-
no przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa 
w tym rejonie.

Małgorzata Szymaniak
Radna Osiedla Strzeszyn

no, które wykorzystujemy do palenia powinno 
być sezonowane. Najlepszy kominek, piec, czy 
kocioł oraz poprawna technika palenia niewie-
le dadzą w starciu z mokrym drewnem. Tuż po 
ścięciu drewno aż w 50% składa się z wody. 
Taki balast wodny kradnie ciepło (bo przecież 
ta woda odparowuje kosztem ciepła ze spala-
nia) oraz uniemożliwia poprawne dopalanie, 
dlatego palenisko i komin zaczynają zarastać 
smołą drzewną – cuchnącą mazią, którą kiedyś 
impregnowano słupy telefoniczne i podkłady 
kolejowe a dziś wiadomo, że to jedna z bardziej 
rakotwórczych substancji, jakie istnieją. 

 Pamiętajmy o tych kilku prostych zasadach, 
gdy po raz kolejny postanowimy rozpalić w ko-
minku. Niech będzie to nasza mała cegiełka dla 
ochrony środowiska. 
 Powyższe opracowanie powstało na podsta-
wie: „NOWOCZESNE PALENIE WĘGLEM 
I DREWNEM podręcznik domowego palacza” 
ze strony www.czysteogrzewanie.pl.  Publika-
cja na licencji Creative Commons Uznanie Au-
torstwa 4.0 (https://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/deed.pl).

Opracowanie:
Dominika Zenka-Podlaszewska 
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