Bożego Narodzenia pełnego szczęścia i nadziei jak w najlepszych latach
Szanownym Państwu Czytelnikom najserdeczniej życzy redakcja MY

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW

Grudzień 2021 nr 12 /252

ISSN 1641-6813

Wieczorna inauguracja Betlejem Poznańskiego na Placu Wolności

Prostujemy i przepraszamy

Pierwszego dnia grudnia br. ta dekoracja świąteczna przed
restauracją DYNX była jedyną na całej Śródce

W listopadowym wydaniu „Czasopisma Mieszkańców
MY” (nr11/251) na stronie 10 opublikowaliśmy zdjęcie
z podpisem pod wspólnym tytułem Główna 53: KONIEC
APTEKI I GABINETU. Treść tego nagłówka informuje,
że apteka została zlikwidowana, co jest niezgodne
ze stanem faktycznym. Prostując popełniony błąd
informuję, że apteka przy ulicy Główna 53 działa nadal,
a właściciela przepraszam za skutki niezamierzonej
błędnej informacji.

Marcin Dymczyk
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KULTURALNIE NA OSIEDLU WARSZAWSKIM
Fundacja Przy Plantach, której siedziba znajduje się na os.
Warszawskim organizuje bezpłatne wydarzenia dla seniorów
oraz rodzin z dziećmi w ramach projektu „Sąsiedzkie Planty”
sfinansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania.
W listopadzie odbył się „Koncert Piosenek Anny German i
przebojów muzyki filmowej” w wykonaniu Marty Grabowskiej gospodarza wydarzeń. Koncert zaskoczył organizatorów dużym
zainteresowaniem i bardzo pozytywnymi komentarzami. Uczestnicy nie kryli, że bardzo cieszy ich ta inicjatywa oferty kulturalnej blisko mieszkańców, bo mogą z niej skorzystać bez wysiłku
związanego z dojazdami i bezpłatnie. Koncert, który odbył się w
budynku dawnej Restauracji Wiedeńskiej na os. Warszawskim
stał się okazją do sąsiedzkich spotkań. Taki też, m.in. cel przyświeca kolejnym działaniom fundacji.
Dnia 28. listopada br., w siedzibie Fundacji Przy Plantach
spotkali się uczestnicy spotkania „Pośpiewajmy sobie” skierowanego do seniorów i nie tylko, lubiących śpiewać czy grać na
instrumencie. Uczestnicy wspólnie śpiewali znane im piosenki,
takie jak, m.in. „Tango Milonga”, „Oczy czarne”, Cicha woda” i
inne, przy akompaniamencie na żywo pianina.

Stary cmentarz w Zielińcu

będzie dalsza rewaloryzacja

W listopadzie odbyło się siódme z kolei spotkanie wolontariuszy, wieńczące pierwszy etap prac, mających na celu rewaloryzację nieczynnego cmentarza przy ul. Leśnej na poznańskim Zielińcu.
Przez pół roku usunięto zalegające od lat odpady komunalne, wycięto samosiejki oraz bujne krzewy. Przy grobach
postawiono ponad 60 krzyży (mniejsze, metalowe na grobach dziecięcych i większe, drewniane przy mogiłach dorosłych). Zidentyfikowano kilka anonimowych pochówków.
Nekropolia mieści groby ofiar II wojny światowej. Spoczywa tu
również małżeństwo Mańkowskich; Franciszek był działaczem
ruchu robotniczego i posłem na Sejm II RP. Nazwiska zmarłych
oraz inskrypcje na nagrobkach sugerują, iż wielu tu spoczywających przybyło po 1945 r. z dawnych Kresów Wschodnich: z
Litwy czy z Grodna na Białorusi.
Prace będą kontynuowane w roku 2022. Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole zabezpieczyła finansowanie na
ten cel. Jednak oczekuje się przede wszystkim systematycznego
zaangażowania właściciela gruntu - Miasta Poznania. Priorytetem jest ogrodzenie cmentarza, wyznaczenie miejsca do
składowania śmieci oraz przygotowanie ścieżki wodoprzepuszczalnej, prowadzącej od bramy cmentarza do krzyża. Pojawi się
również tablica Systemu Informacji Miejskiej, zwięźle opisująca
historię nekropolii. Społecznicy czekają na decyzję określającą
nowy podmiot zarządzający działką. Należy podkreślić, iż w
opinii uznanego dendrologa, Lesława Rachwała, teren cmenta-

Nawiązały się już pierwsze kontakty, które może później zaowocują wspólnym występem. Fundacja serdecznie zaprasza
chętne osoby na kolejne wspólne muzykowanie, już świąteczne,
dnia 16. grudnia o g.17.
Fundacja przygotowała także ofertę dla najmłodszych - dzieci
od 4 miesiąca życia do 4 lat, które zaprasza na bezpłatne Gordonki, czyli zajęcia umuzykalniające prowadzone wg teorii E.
Gordona połączone z mini wykładem na temat roli rodziców
w umuzykalnianiu swoich dzieci. Warsztaty odbędą się dnia 9
grudnia br. , o godz. 11. Więcej o zajęciach gordonowskich można przeczytać na stronie przyplantach.pl.
Z kolei 7 grudnia br. o g.11 odbędzie się spotkanie relaksacyjne z gliną i muzyką, w trakcie którego przygotujemy świąteczną
ozdobę, a przede wszystkim zrelaksujemy się przy przy dźwiękach terapeutycznych instrumentów.
Wszystkie wydarzenia w ramach projektu są bezpłatne.
Obowiązują zapisy: biuro@przyplantach.pl lub telefonicznie
dzwoniąc pod numer 697 183 844.
rza wymaga pielęgnacji niemal identycznej, jak ta, przewidziana
dla obszarów leśnych. Z łatwością można wskazać drzewa, które
w nieodległej przyszłości powinny - dla bezpieczeństwa odwiedzających - zostać usunięte. Stałej kontroli leśników wymaga też
obecność dębów czerwonych oraz czeremchy amerykańskiej,
uznawanych za gatunki inwazyjne.
Cmentarz przy ul. Leśnej nie jest jedynym, na którym spoczywają dawni mieszkańcy Antoninka, Zielińca i Główieńca. Na
zachód od ul. Bałtyckiej, opodal wiaduktu Antoninek istnieją
jeszcze relikty wiejskiego cmentarzyka protestanckiego, założonego w XIX w. W nadchodzącym roku wolontariusze i tam
przystąpią do prac porządkowych...
Paweł Skrzypalik, Cyfrowe Lapidarium Poznania

Maj 1940 r. Kondukt pogrzebowy, przekraczający częściowo
widoczną bramę cmentarza przy ul. Leśnej. Fotografia
ze zbiorów Piotra Siwińskiego; dostępna na e-lapidarium.pl
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Nowe studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Poznania

pamięć o wypędzonych

Konstytucja przestrzeni miasta

Aktualnie jest bardzo ważne zadanie nie tylko dla
wszystkich rad osiedli, ale wręcz dla wszystkich mieszkańców, którzy nie chcą, aby bez nich decydowano o niezwykle żywotnych sprawach. Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania
to dokument przygotowywany przez Miejską Pracownię
Urbanistyczną, ale koniecznie powinien powstawać pod
stałą i mocną kontrolą mieszkańców, lokalnych samorządów oraz przy ich walnym udziale.
Jest to konieczne dla zabezpieczenia przed szkodliwymi
społecznie podstępnymi zapisami Studium, służącymi interesom wpływowych środowisk jak np. bezwzględnym deweloperom i agresywnym międzynarodowym korporacjom.

Urzędnicy odpowiedzialni za planowanie przestrzenne ciągle oczywiście zapewniają, że działają tylko w
najlepiej pojętym interesie społecznym, ale stworzone
w 2014 roku obecnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
jakimś cudem zostało naszpikowane zapisami wyraźnie
na konkretne zamówienie, ze szkodą dla mieszkańców,
przyrody i naszego miasta.
Znane są przypadki czarodziejskich zmian granic pewnych
terenów oraz ich przeznaczeń, co skutkuje m.in. zabudowywaniem bezcennych poznańskich klinów zieleni. Przypomnę,
że przed rokiem, po naszych publikacjach i zaalarmowaniu
grupy godnych szacunku miejskich radnych udało się zapobiec zabudowie doliny Szklarki, której znaczny fragment po
cichu został przez urzędników przekwalifikowany dla dewelopera z „terenu zielonego” na „teren budowlany”.

Obecnie przygotowywane nowe Studium zabezpieczymy przed różnymi machinacjami i zapisami na zamówienie, jeśli dopilnujemy, aby społeczne konsultacje
przeprowadzono uczciwie, rzetelnie, a my wszyscy zechcemy przyjrzeć się solidnie temu, co miejscy planiści
szykują w naszym sąsiedztwie. Nie wolno zaspać gruszek w popiele, trzeba poznać dokumenty Studium, wyłowić nieprawidłowości i i złożyć nasze uwagi do MPU
na piśmie. Trzeba ochronić wody i lasy, miejską zieleń,
zadrzewienia , użytki ekologiczne, ogrody działkowe,
bagienka, cieki wodne, łąki itp. bezcenne dary natury.
Bez nich nie przeżyjemy.
Marcin Dymczyk

Obchody 82. rocznicy pierwszych uwięzień przez Niemców
w obozie Lager Glowna odbyły się 5 listopada br. przy ul. Bałtyckiej pod tablicą upamiętniającą miejsce, gdzie od końca
października 1939 r. do maja 1940 r. działał niemiecki obóz
przesiedleńczy. Trafiali do niego głównie Polacy wyrzucani
z własnych mieszkań i wysiedlani następnie do Generalnego
Gubernatorstwa. Zgromadzeni przy tablicy oddali hołd pamięci ograbionych i wysiedlonych.
- Wkrótce rozstrzygnięty zostanie konkurs na pomnik upamiętniający wypędzenia Wielkopolan w czasie II wojny światowej w Poznaniu. Oznacza to, że będziemy mogli spotkać się
w centrum miasta i tam oddać hołd bohaterom tamtych wydarzeń - powiedział dyrektor gabinetu prezydenta Jacka Jaśkowiaka
Patryk Pawełczak
Głównym celem istnienia obozu Lager Glowna było internowanie i wysiedlenie ludności polskiej i innych narodowości, aby
ich mieszkania oddać nowym niemieckim mieszkańcom tzw.
Kraju Warty. Przez cały okres działalności obozu osadzonych w
nim było ok. 33 tys. 500 osób, z których prawie 33 tys. wysiedlono do Generalnego Gubernatorstwa - wśród nich ponad 31 tys.
Polaków, 1112 Żydów oraz ok. 450 Romów. Spośród wysiedlonych ok. 27 tys. osób było mieszkańcami Poznania.
W obozie Lager Glowna przetrzymywano wielu zasłużonych
dla Poznania i Wielkopolski postaci, wśród nich był m.in. Cyryl
Ratajski, prezydent Poznania,
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Nasza lokalna telewizja Cybina TV

Kolejny miesiąc przyniósł wiele ciekawych projektów.
Oprócz stałych punktów programu takich jak ,,Dziki Lokator
Betonowej Cywilizacji" oraz ,,Wieści z Fyrtla" powstało kilka
własnych produkcji. Dzięki dotacji i grantom zrealizowaliśmy
materiał o ,,Rajdzie Rowerowym z historią w tle " oraz zakupiliśmy niezbędny sprzęt do dalszej działalności.
Dzięki osiąganym rezultatom w postaci zasięgów, zostaliśmy
między innymi patronem Betlejem Poznańskiego

Na bieżąco mamy kontakt z nowym zarządem ,,Poznańskich
Skorpionów"- czyli klubu żużlowego z Golęcina. Nawiązaliśmy
także współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym, nakręcając
reportaż z ,,Magicznego Ogrodu". Pasja i konsekwencja przynoszą efekty. Do zespołu dołączyła kolejna osoba i z zapałem zabrała się do pracy. Jej są autorstwa zdjęcia załączone do artykułu.
Realizujemy obecnie film - dokument zatytułowany ,,Tramwaj Pokoleń" na premierę którego zapraszam już wkrótce!
Drodzy Państwo !
Stowarzyszenie Miłośnicy Doliny Cybiny korzystając z możliwości szerszego dotarcia do większego grona odbiorców , składa
podziękowania za oddanie głosów na projekt ,, Drogi Rekreacyjno- Przyrodnicze Doliny Cybiny". W wyniku Państwa poparcia
zajęliśmy drugie, premiowane kwotą ponad 500 tyś miejsce .
Dzięki temu sukcesowi zmieni się wiele dobrego na terenie
którym zarządzamy , czyli okolicy Stawów Antonińskich i Kobylepolskich.

ZAWODY WĘDKARSKIE

Odbyła się druga tura zawodów spiningowych o ,,Puchar Prezesa „Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cybiny" W ogólnej
klasyfikacji zwyciężył kol. Błażej Kwacz, drugie miejsce zajął kol
Jarosław Przybylski, a trzecie kol. Jarosław Starzyński. Pierwszy z
wymienionych kolegów zwyciężył też w konkurencji na największą rybę (szczupak 93 cm długości i 7.1 kg wagi (fot. z prawej)
GRATULUJEMY !

Pięknego szczupaka wypuszczono z powrotem do stawu.
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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A CO SŁYCHAĆ W POZNAŃSKIM ŻUŻLU?

Od 1 do 14 listopada trwało w środowisku żużlowym okienko transferowe. Dla klubu z Poznania było to okienko szczególne. Doszło bowiem nie tylko do zmian klubowych władz,
lecz także do rewolucji w składzie. Z poprzedniego sezonu zostałi jedynie Robert Chmiel i Jonas Seifert- Salk.
Niewątpliwie największą gwiazdą w poznańskim zespole będzie Kacper Gomólski. Dla niego będzie to debiut na drugoligowych torach. Niewątpliwym wzmocnieniem dla krajowego lidera
mogą być tacy zawodnicy jak Kevin Fajfer, ulubieniec poznańskich kibiców Władimir Borodulin, powracający po dwuletniej
przerwie, czy niezwykle wojowniczy Aleksander Łoktajew.
Niewątpliwie na papierze skład Skorpionów wygląda na dość
mocny i wyrównany. Rzecz jasna wszystko zweryfikuje tor, ale
kibice z optymizmem mogą patrzeć na skład zespołu w kontekście działań nowych klubowych władz. Pozostaje zatem czekać
na nowy sezon i sprawdzić czy faktycznie papierowa siła zespołu
przełoży się na osiągnięcia na torze.
red. Szymon Lipiński

charytatywnie i pokoleniowo

W niedzielę 28listopada br. na stawach Antoninek, Młyński i
Browarny odbyły się charytatywne zawody spinningowe organizowane przez Stowarzyszenie Miłośnicy Doliny Cybiny. Rywalizowano w dwóch konkurencjach: rodzinnej oraz ogólnej.
W rodzinnej I miejsce 415 pkt. zajęła Natasza Chorążewicz.
W zawodach ogólnych zwyciężył Robert Sajnaj (fot niżej)
i on również złowił największa rybę zawodów – szczupaka długości 68,8 cm.
Wpisowe z zawodów charytatywnych oraz środki z licytacji,
łącznie w kwocie 1896,2 zł przekazano na leczenie Norberta
oraz Bartosza i wpłacono na konto fundacji ,,Wybieram życie".
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remont na czasie

Co inspektor bacznym okiem wychwycił i w fachowych
zaleceniach napisał, w listopadzie w DPS przy ul. Konarskiego i otoczeniu, było realizowane. Remont dotyczył
m.in. alei spacerowych z tyłu budynku (teren rekreacyjny):
trzeba było przełożyć kostkę brukową, aby lżej pokonywało się tę drogę osobom na wózkach inwalidzkich.

Dziennik czasu zarazy

delta i omikron

Gdy już minęły smętne dni początku listopada, przyszło zmierzyć się z covidową rzeczywistością : 15,5 tys zarażonych, 250 zmarłych
(4.XI), 15,5 tys. zakażonych i o 100 proc. więcej
przegranych - w kolejny dzień. I znowu chaos
w szpitalach (jeszcze nie w Wielkopolsce), czekające przed SOR (np. w mazowieckim) karetki z covidowymi pacjentami. To powtórka
dramatycznych chwil z poprzedniej pandemii.
I choć było wiadomo, że zaleje nas kolejna fala zarazy, był czas
na przygotowanie się do nie,j a jednak poprzestano na apelowaniu o noszenie maseczek (nie pod brodą a na ustach i nosie), nie
wsłuchano się w postulaty wirusologów, aby wprowadzić choćby
,,rejonowe” lockdowny. Chwilami indolencja rządu jest przerażająca. ,,Angora” swój tekst (nr 47) a'propos (nie)działań rządu
zatytułowała ,,Czy leci z nami pilot?” I to by było na tyle w tym
temacie, mówiąc nieco satyrycznie... Odrobina optymizmu na początku listopada: premier mówi, że Polska zakontraktowała już
lek z Wielkiej Brytanii, który wspomoże chorych na covid. ,,Czekamy na zatwierdzenie przez EMA”.
Tymczasem przybywa objawów zakażenia są wśród wymioty,
biegunka, a w reakcjach poszczepiennych m.in. obrzęki węzłów
chłonnych, uznany za ,,nieoczekiwany”.
I dekada listopada kończy się 18,5 tys. zachorowań i 269 zgonami. Niestety, pandemia uderza w Wielkopolskę o czym mówi nasz
wojewoda. 75 proc. chorych (niezaszczepionych) wymaga hospi-
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Tam, gdzie przy zjeździe utworzył się niebezpieczny
uskok- trzeba było to zagrożenie usunąć.
Wewnątrz budynku DPS remontowano m.in. salę ćwiczeń, gabinet fizykoterapii, salę oddziału dziennego pobytu. Nowy wygląd otrzymały także ogólnodostępne sanitariaty. Remont został zrealizowany z funduszy miasta.
(E.K.), Foto: Natalia Kaźmierczak

talizacji, spośród 780 łóżek, 560 jest już zajętych, zajętych jest też
blisko połowa łóżek respiratorowych. Rząd nadal tkwi w letargu,
pandemia przyspiesza: 23,4 tys. zakażonych i 382 przegranych –
to na początku II dekady listopada. Tymczasem minister zdrowia
twierdzi, że rząd teraz ma ,,podejście racjonalne i pragmatyczne,
a niewprowadzanie restrykcji to ukłon w stronę osób zaszczepionych, aby nie ponosiły konsekwencji nieodpowiedzialnych decyzji
ze strony osób niezaszczepionych”. ,,Polska wybrała wariant przeczekania IV fali pandemii”. W Holandii ,,nie przeczekuje się” tylko
wprowadza obostrzenia: działają tylko sklepy spożywcze i apteki,
lokale gastronomiczne są zamykane o 20. Twardy lockdown wprowadza Austria, w której od przyszłego roku szczepienia mają być
obowiązkowe. U nas mecz Polska -Węgry obejrzało 60 tys. kibiców... Tymczasem w Japonii nie ma już covidowych zgonów, a zarażeń jest zaledwie ok. 200 dziennie. Mówi się, że to efekt wysokiego, bo aż 75-procentowego zaszczepienia Japończyków. Słuchając
tego wszystkiego i równocześnie patrząc na ponure statystyki (26
listopada: 26,1 tys. zakażeń i 378 zgonów), żyć się nie chce. przyjemnością więc przyjmuję zaproszenie na małą imieninową kawę
po sąsiedzku. Odprężę się nieco – myślę sobie. Niestety, głównym
tematem jest covid w rozmaitych jego aspektach i nikomu do śmiechu. Ciasto marchewkowe było jednak wyśmienite, więc trochę
złagodziło minorowy nastrój.
Tymczasem media ogłaszają, że nowy zmutowany i niezwykle odporny na dotychczasowe szczepienia koronawirus Omikron, niestety, przedarł się już przez granice Polski.
Pod koniec listopada dostaję sms z nocnego dyżuru od
znajomego medyka: ,,... To już powoli Armagedon”.
Chcę jakoś optymistycznie zakończyć te wpisy... Ponoć w
przyszłym roku Natura sama ,,odpuści” i zaraza przestanie nas
dręczyć. Oby jednak nie była to tylko wróżba z... chińskich ciasteczek w andrzejkowy wieczór!
Ewa Kłodzińska
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Trwa peregrynacja kopii obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej

Matko, przyjdź do nas!

,,Matko, przyjdź do nas” - tak wołali rozmodleni ludzie, obserwując niesiony w procesji po Wałach Jasnej Góry (1956 r.)
autentyczny obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
Tę spontaniczną reakcję wiernych odczytano jako pragnienie
Polaków spotkania się z Matką Bożą Częstochowską w ich miastach, miasteczkach, parafiach. Ideę peregrynacji obrazu po Polsce przedstawiono kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu (po
zwolnieniu go z ośrodka internowania w październiku 1956 r.).
Jednocześnie owo ,,pielgrzymowanie” miało być także przygotowaniem wiernych do obchodów Milenium Chrztu Polski.
Obraz (o ponad 500-letniej historii) z inicjatywy kard. Wyszyńskiego otrzymał swój jedyny, niepowtarzalny duplikat. Namalował go Leonard Turwirt z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kopia została 14 maja 1957 roku poświęcona
przez papieża Piusa XII a 26 sierpnia na Jasnej Górze nastąpił
symboliczny obrzęd zetknięcia oryginału z kopią.
I zaczęła się, trwająca do dziś peregrynacja owego jedynego i
niepowtarzalnego duplikatu/kopii obrazu MB Częstochowskiej
po Polsce. Pierwszy etap zakończył się w październiku 1980 r.
II etap trwa od 4 maja 1985 r., a od 18 maja 2019 roku w archidiecezji poznańskiej. I wówczas nikt nie przewidywał jak trudna
to będzie wędrówka, na przeszkodzie której stanęła nieprzewidywalna Natura w postaci pandemii koronawirusa i związanych
z nim obostrzeń. I to dwukrotnie trzeba było odwołać wszelkie
uroczystości, nabożeństwa itp. Wówczas MB Częstochowska w
kopii obrazu znalazła schronienie w domach zakonnych, również w domu sióstr ,,Wspólnej Pracy” przy Tomickiego (powodem była wcześniej zakończona konserwacja obrazu).
Pierwszym przystankiem w peregrynacji po dekanacie Poznań
- Nowe Miasto była parafia na Głównej – NMP Niepokalanie Poczętej (30 listopada), kolejnym – par. Chrystusa Odkupiciela na
os. Warszawskim – w obecności ks. abp Stanisława Gądeckiego.
Zieliniec (parafia MB Różańcowej) powitał MB Częstochowską 2
grudnia, kolejnego dnia – Antoninek w swojej parafii Ducha Św.
Do Kobylepola (parafia Wniebowzięcia NMP) – obraz MB Częstochowskiej w swojej niezwykłej kopii dotarł 4 grudnia. Parafia

Wjazd na parking Park & Ride naKomandorii

św. Jana Jerozolimskiego za Murami (na Komandorii) powitała
Matkę Bożą Częstochowską 6 grudnia b.r. Na Śródce w swojej
wędrówce kopia obrazu znajdzie się 8 stycznia 2022 r. i stąd w
uroczystej procesji powędruje do Katedry. We wszystkich wymienionych parafiach plan nawiedzenia jest podobny: powitanie
w godzinach popołudniowych, msza św., nabożeństwa, nocne
czuwania i kolejnego dnia ceremonia pożegnania. W każdej też
parafii przygotowano ,,na pamiątkę” foldery upamiętniające to
niezwykłe wydarzenie: duchowe i historyczne.
Ewa Kłodzińska

O peregrynacji pisać będziemy także w styczniowym numerze ,,MY”.

Przy ul. Świętojańskiej powstaje prawdziwa perełka wśród
poznańskich lokali gastronomicnych
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Wszyscy belfrzy się łączą
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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”.

Mam w mojej szkole świetną ekipę nauczycieli. Jest w niej
Tajka o imieniu Fon, dwie Filipinki – Lea i Mae, Irańczyk Mike,
Bhutańczyk Sam i moja skromna osoba. Istne ONZ! Ostatnio
wpadliśmy na pomysł, by lepiej poznać nasze kultury i kraje,
z których pochodzimy. Ustaliliśmy więc, że co niedziela będziemy się razem udawać do świątyni każdego z nas, po czym
pójdziemy do restauracji serwującej dania kuchni kraju, z którego każdy z nas pochodzi. Znakomity pomysł prawda?
W zeszłą niedzielę wypadł „dzień filipiński”. Lea i Mae są
chrześcijankami, więc razem z nimi poszliśmy do kościoła ewangelickiego w Bangkoku. W przeciwieństwie do kościołów katolickich ta świątynia przypominała bardziej salę widowiskową.
Na podium występował pastor, który częściej śpiewał, niż prawił
kazania. Tekst każdej piosenki ukazywał się za jego plecami na
wielkim ekranie, by wszyscy mogli śpiewać razem z nim. Czyli takie wielkie chrześcijańskie karaoke. Oczywiście każda piosenka miała charakter religijny. Bardzo sympatyczna atmosfera,
chociaż muszę przyznać, że przypominała mi trochę klimat z
tych amerykańskich pseudokościołów, gdzie pastor wypędza z
wiernych demony i naciąga ich na kasę.

Atmosfera podczas nabożeństwa przypominała karaoke.
Po kilku piosenkach przyszedł czas na świadectwa wiary. Kilkoro ludzi po kolei podeszło do mikrofonu i podzieliło się doświadczeniami z własnego życia, kiedy znaleźli się w bardzo ciężkiej sytuacji i wiara w Boga pomogła im przetrwać. Ciekawe były
to opowieści, chociaż bardzo smutne. W każdej z nich przewijał
się temat pandemii…
Ciekawie wyglądała komunia. Pomocnicy pastora wnieśli na
salę wielkie kosze i zaczęli rozdawać wiernym maleńkie, zapakowane w folię chlebki oraz małe kubeczki z winem.
Po komunii wierni odśpiewali jeszcze kilka piosenek i rozeszli się do domów. Całe nabożeństwo trwało około godziny, czyli
mniej więcej tyle, co katolicka msza.
Po nabożeństwie, zgodnie z ustaleniami udaliśmy się do filipińskiej restauracji. Miałem nadzieję na spróbowanie baluta,
czyli ichniejszej potrawy narodowej. Balut to jajko z w pełni rozwiniętym zarodkiem kaczki – z piórkami, dzióbkiem, kośćmi itp.
Wygląda to obrzydliwie, ale ponoć smakuje wspaniale. Niestety,

Cała nasa ekipa w filipińskiej restauracji
ta restauracja nie miała baluta w menu. Miała za to inne potrawy.
I tu zaskoczenie – kuchnia filipińska okazała się dość podobna
do polskiej z tą różnicą, że zamiast ziemniaków podaje się ryż.
Aha! I prawie nie używa się sztućców – jedzenie pałaszuje się
rękoma ubranymi w foliowe rękawiczki.

Oprócz noża nie było żadnych sztućców,. więc pałaszowaliśmy
rękoma przez foliowe rękawiczki.
W następną niedzielę, czyli pojutrze przypada dzień irański
– mój przyjaciel Mike weźmie nas do swojego kościoła (jest protestantem) i do irańskiej restauracji. Opisywałem Wam w jednym artykule Mike’a, Drodzy Czytelnicy. Rząd Iranu skazał go na
śmierć za porzucenie Islamu. Od kilku lat mieszka z żoną i córką
w Bangkoku i stara się o azyl w jednym z krajów zachodnich. O
porzuceniu przez niego Islamu doniosła irańskim władzom jego
własna matka…
Ja mam mały problem co zrobić kiedy przypadnie moja kolej.
Jestem bowiem osobą niewierzącą i do żadnego kościoła nie chodzę. Także sfera duchowa odpada. Mógłbym co prawda zabrać
ich do pubu na wódkę, ale obawiam się, że takiego „nabożeństwa” mogliby nie przeżyć.
Jeżeli chodzi o sferę kulinarną to poradzę sobie. Istnieje w
Bangkoku restauracja prowadzona przez polsko-włoskie małżeństwo, która serwuje dania kuchni włoskiej i polskiej. Od czasu do
czasu organizują tam w niedziele promocje na pierogi. Byłem na
jednej z nich. Za 400 bahtów (około 50 zł) można jeść do woli.
Są pierogi ruskie, z miesem, z kapustą i grzybami, a także gołąbki. Przyszedłem tam z brzuchem burczącym z głodu, a po paru
godzinach niemal wyczołgiwałem się z restauracji na kolanach.
Czyli mam sprawdzone miejsce z bardzo dobrym tradycyjnym
polskim jedzeniem .
Jestem bardzo ciekaw, czy polskie pierogi i gołąbki przypadną
do gustu moim przyjaciołom!
WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU,
DRODZYCZYTELNICY!
Mateusz Biskup
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Aby dać świadectwo (7)

Nowe problemy i troski to
sprawa powrotu do Poznania.
Wojna wciąż trwała. Pytanie:
kiedy ruszyć? Ustaliliśmy z
Mamą i jednym znajomym,
że trzeba wpierw na miejscu,
tj. w Poznaniu, ustalić stan
faktyczny. Ta wojna, jak każda inna, zawsze zostawiała
miasta w zgliszczach, a więc
i w Poznaniu mogło być podobnie.

Edward Kędzierski 1929 - 2007

Skąpe wiadomości frontowe były enigmatyczne i trudne do
zweryfikowania. Zatem pozostało jedno: trzeba iść na zwiady.
Ruszyliśmy we dwójkę 25 stycznia rano ok. 8.00 szosą do Częstochowy. Ubrany byłem ciepło, kurtka po Ojcu - kożuszek 3/4
zielony, sukienny, zdobyczne trzewiki i bielizna oraz plecak, a w
nim okrągły chleb, masło, około 20 puszek sardynek, zapasowe
buty i bielizna. Na tym kierunku nie było pociągów, została nam
tylko szosa i własne nogi. Pierwszy nocleg był po ok. 45 km w
jakimś miasteczku (chyba Lelów), skąd rano ruszyliśmy dalej.
Częstochowę mijaliśmy w południe ok. 14.00, a drugi nocleg w
Krzepicach.
Trzeci nocleg to była wioska za Wieluniem, a czwarty nocleg
w Kępnie, w piwnicach Ratusza. Tu dostaliśmy ciepłą kolację z
Czerwonego Krzyża i rano śniadanie. Pamiętam, że w nocy padał
śnieg i była zawieja śnieżna. Mój kompan się gdzieś zawieruszył,
tak, że postanowiłem iść dalej sam. Szczęśliwie tuż za przejazdem kolejowym, ok. 1 km, utknął w zaspie samochód ciężarowy
pełen skrzyń z pociskami armatnimi. Dwaj żołnierze radzieccy
odkopywali auto, a śnieg zasypywał co odkopali. Na moje pytanie czy mogę pomóc usłyszałem: „Charaszo pan”. To i zacząłem
znosić deski z płotków odśnieżnych.
Pomoc moja była skuteczna i na ich pytanie : „kuda idiosz
pan” odpowiedziałem, że do Ostrowa, przewidując tam przerwę
na nocleg. Oni też jechali przez Ostrów, ale nie w kierunku Poznania. Zaoszczędziłem na czasie i zmęczeniu. Już po 2 godzinach byliśmy na miejscu.
Podziękowałem i do przodu, do celu. Zanocowałem w Raszkowie u miłych ludzi. Córka gospodarzy dała mi biało-czerwoną
kokardę, jaką nosili tu wszyscy Polacy. Chciałem iść do Borku,
ale się rozmyśliłem, i dobrze, że tak się stało. Babcia nie żyła,
zmarła w 1942 roku, a Ciocia Marysia była wywieziona na roboty do Niemiec. Skierowałem się bocznymi drogami na Jarocin. Z
powodu zmroku i pustej kompletnie drogi zatrzymałem się we
wsi Budy, w której tylko w jednym domu paliła się lampa. Inne
gospodarstwa były opuszczone przez Niemców. Ten gospodarz
(były właściciel) był parobkiem u Niemców, którzy przejęli jego
własność. Pozostał na swoim, co pozwoliło mi przenocować.
Dostałem na kolację ziemniaki ze słoniną. I tu powstał problem
żołądkowy.
Do takich tłustości organizm nie był przyzwyczajony, a skutek opłakany. Pełne dwie doby biegałem do wygódki za stodołą.
Chleba już nie miałem, pozostały na wygojenie tylko suche pyry.
Jak się trochę uspokoiło, ruszyłem dalej na tzw. skróty, aby było
bliżej i krócej, przez Koźminiec i Dobrzyce do Jarocina, gdzie na
Rynku jak przechodziłem, zegar wybijał godz. 13.00. I wtedy widziałem przemarsz (taka defilada) Wojska Polskiego. Nie było
ich dużo, chyba z dwie
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kompanie, ale widziałem polskie mundury po raz pierwszy od
1939 roku. Gdzieś w okolicy Mieszkowa przenocowałem u gospodarza na sienniku w kuchni. Dostałem też kolację oraz śniadanie i dalej w drogę. Szedłem w kierunku na Środę Wlkp. I tuż
przed miastem mijał mnie jadący bryczką w dwa konie żołnierz
rosyjski w papasze kozackiej. To był chyba maruder - cwaniak,
który traktował tę wojnę jako prywatną sprawę i wykorzystując przyfrontowe bezhołowie szukał wojennych „trofiejek” czyli
zdobyczy.
Jak się przekonałem już niedługo miałem rację. Zaprosił mnie
pytając, gdzie idę itp. Jak wsiadłem to pokazał mi na ręce zegarki, a miał ich po łokieć. Pytał też co mam w plecaku, bo słyszał
grzechot puszek z sardynkami. Proponował wymianę „czasów”,
tj. zegarka, ale nie miałem takiego. Miał dwa karabiny, szablę,
granaty w takiej torbie. „Oj!” - pomyślałem sobie - „Edziu, wpadłeś!” Ale na pustej drodze nie chciałem wysiadać, bo na pewno
by strzelał. Zaczynało szarzeć i około 15 kiedy wjeżdżaliśmy na
Rynek w Kórniku. Zobaczyłem na jednym z domów chorągiew
Czerwonego Krzyża (niedaleko od dzisiejszej stacji benzynowej)
i kiedy mu powiedziałem, że tu wysiądę, to on zaciął konie. Wtedy odruchowo łap za plecak, który rzuciłem na jezdnię i sam jednym susem wyskoczyłem. Dostałem po plecach batem, ale nic
mi się nie stało.
Widziała to zdarzenie spora grupa ludzi, mieszkańców i osób
wędrowców z Czerwonego Krzyża, bowiem tu zorganizowano
stołówkę i noclegi. Oni też stwierdzili, że ten maruder nie miał
dobrych zamiarów względem mnie. Miałem widać dobrego fachowca, co mnie chronił od złego. Późniejsze wydarzenia to potwierdzą. Po tej historii zdenerwowany, ale szczęśliwy, po gorącej
kolacji - zupa krupnik z pajdą chleba - usnąłem na sienniku zmęczony drogą i wrażeniami.
Rano po kawie z chlebem ruszyłem dalej. Teraz to już blisko,
ok. 20 km. Już widziałem w myślach siebie - jak maszeruję po
ulicach Poznania. Byłem jednak zbyt wielkim optymistą. Idąc
zaśnieżoną szosą zauważyłem, że z ostatniego domu wychodzi
dwóch żołnierzy rosyjskich do stojącej przed domem ciężarówki.
Zapytałem, czy mógłbym się z nimi zabrać. Oni na to: „a kuda?”;
mówię, że do Poznania. I odpowiedź, że w „gorodje Poznan uże
wojna”. Ja na to, że tylko na „skraje goroda”. „No to dawaj” - i
wsiadłem na skrzynki z pociskami armatnimi. Wartę przejechaliśmy na moście pontonowym przed Luboniem i dalej Górną
Wildą, aż do ul. Krzyżowej. A to było dnia 4 lutego 1945 roku.
Jak sobie później wymierzyłem, to w tych 10 dniach przeszedłem
trasę długości 395 km na zaśnieżonych szosach i drogach, przy
dość dużym mrozie : 10 - 15 stopni C.
Dalej od Rynku Wildeckiego słychać było wybuchy granatów i
serie karabinów maszynowych i pojedyncze strzały. Podziękowałem „spasiba” i nie mając możliwości dojścia na ul. Stolarską do
Ciotek lub na ul. Półwiejską do C. Heli Osuchowej, zahaczyłem
na stare śmieci na ul. Czajczą 12 do cioci Pelagii Dykier - siostry
Taty. Po tylu latach nie poznali mnie. Nie dziwię się, bo minęło
10 lat od czsu naszego tam zamieszkania.
Następnego dnia - 5 lutego - próbowałem dojść na ul. Stolarską, ale w tym dniu „front” stanowiły tereny dworca autobusowego, Domu Żołnierza na Ratajczaka i ul. Krakowska z browarem
Huggera i fortem Grollman (okrągły bastion murowany z czerwonej cegły, o średnicy ca 50 m., wysoki na 2 piętra). Poszabrowałem jedynie w magazynach niemieckiej poczty polowej (Feld
Post) pończochy jedwabne, mydła, wody kolońskie itp. drobiazgi niewiele warte. Dałem to wszystko Irenie Dykier - kuzynce.
Następnego dnia ruszyłem Górną Wildą do Półwiejskiej, ale i tu
żołnierze nie przepuszczali cywilów, bo był ostrzał z browaru.
(cdn)
Edward Kędzierski
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Adwentowy czas

Gdyby spojrzeć komercyjnie na
upływający czas, to można zaryzykować stwierdzenie, że kiedy w marketach
zaczynają brzmieć kolędy, pastorałki
i pieśni bożonarodzeniowe, to najpierw znak, że już minęło Wszystkich
Świętych, a po drugie i najważniejsze,
że coraz bliżej właśnie Adwent.
Czym jest faktycznie Adwent? Teologiczna wymowa tego okresu, który
wyznaczają cztery świece płonące na świerkowym wieńcu najczęściej umieszczanym w kościele w pobliżu ołtarza przekazuje,
że to najpierw czas przygotowania nas do powtórnego przyjścia
Jezusa na ziemię na końcu czasów. Fachowo nazywamy to paruzją. Nikt z nas nie zna daty końca świata. Toteż Adwent jest
zachętą do takiego układania sobie życia, abyśmy nie myśleli o tej
dacie, ale z zasady cieszyli się myślą, że Jezus doceni każde dobro
naszych uczynków i je sprawiedliwie nagrodzi.
Druga część Adwentu, która zaczyna się 16 grudnia, skupia już naszą uwagę na przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia. Wówczas możemy usłyszeć podczas Mszy św.
ewangelie opisujące wydarzenia poprzedzające to kluczowe dla dziejów świata wydarzenie, czyli narodziny Bożego Syna w ubogiej betlejemskiej grocie. W nauczaniu Kościoła dzisiaj podkreśla się radosny charakter Adwentu.
To wielu wcześniej urodzonym kłóci się ze starym rozumieniem
przykazań kościelnych, gdzie także Adwent umieszczano jako
czas zakazany dla zabaw. Historia zna taki okres, a mowa o średniowieczu, kiedy to Adwent był dublowaniem Wielkiego Postu i również liczył sobie wówczas 40 dni powszednich. Dlatego
wówczas zaczynał się już po wspomnieniu św. Marcina, czyli 11

listopada. Dzisiaj
jest inaczej i o
długości Adwentu decyduje fakt,
jakim dniem tygodnia jest dzień
24 grudnia, czyli
wigilia
Bożego
Narodzenia. Jeśli
jest to niedziela,
to wówczas mamy
najkrótszy
Adwent, bo zaledwie 22 – dniowy. Jeśli zaś wigilia wypada w sobotę, to mamy najdłuższy Adwent liczący sobie
28 dni, czyli całe cztery tygodnie.
Na koniec jeszcze warto wspomnieć o dwojgu szczególnych bohaterach tego czasu. Najpierw chciałbym wymienić Maryję. To właśnie w Adwencie
8 grudnia celebrujemy uroczystość Jej niepokalanego poczęcia.
To święto patronalne naszej parafii. Ukazuje ono drugi z trzech
maryjnych dogmatów katolickiej wiary – prawdę o tym, że Bóg
zachował Maryję od grzechu pierworodnego. Drugim bohaterem
adwentowym szczególnie godnym wymienienia jest św. Józef.
W tym roku mamy okazję obchodzić Rok św. Józefa na pamiątkę 150 rocznicy ogłoszenia go przez bł. papieża Piusa IX
Patronem Kościoła Katolickiego. Usłyszałem niedawno pytanie:
Czy w końcu św. Józef był stary, czy święty. To drugie Kościół głosi z całą mocą od samego początku. To pierwsze wynikało zawsze
z faktu, że w odróżnieniu od Maryi, która została Matką Jezusa
jako nastoletnia dziewczyna, św. Józefa uważano jako mężczyznę
dojrzałego wiekiem, może już nawet ponad trzydziestoletniego.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich czytelników
i życzę owocnego przeżycia tego pięknego czasu.

ks. prob. Zbigniew Szlachetka

ma być przejście namalują mural

Ten chodnik ma prowadzić na dobrze oznakowane
bezpieczne przejście dla pieszych przez ulicę Średnią
To nowe rozwiązanie powinno już być chyba gotowe,
ale realizacja projektu się przeciąga.

Postawiono rusztowanie, aby artyści mogli na tej ścianie
przy Rynku Wschodnim stworzyć jakieś malowidło zwane
muralem. Życzymy, aby był to dzieło nie mniej atrakcyjne
od podziwianego na Śródce
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- W związku z toczonymi rozmowami na temat ujęcia w budżecie Poznania na 2022 r. środków na budowę
domu Kultury na Osiedlu Główna, Rada Osiedla przekazała 10 000 zł do Wydziału Kultury na utrzymanie przyszłej inwestycji.
- W lipcu br. Rada Osiedla zaakceptowała projekt organizacji ruchu w rejonie zbiegu ul. Smolnej i Rynku
Wschodniego. Powstanie tam przejście dla pieszych o które mieszkańcy domagają się od kilku lat. Było to również
jednym z tematów spotkania Rady Osiedla z prezydentem
Poznania Jackiem Jaśkowiakiem w kwietniu br. Rada liczy

Pokazane tu obiecane przejście dla pieszych z ul. Smolnej do Rynku Wschodniego
przez ulicę Średnią nadal pozostaje tylko na papierze.

na szybkie wdrożenie nowej organizacji ruchu, które wieńczyć będzie wyznaczenie przejścia dla pieszych.
- Pozytywnie zaopiniowano wniosek o możliwość
sprzedaży alkoholu przy ul. Nadolnik 9, zobowiązując
wnioskodawcę do utrzymania w pobliżu sklepu spokoju i
porządku.
- Uchwalono wniosek o dokonanie korekty granic Osiedla Główna i Osiedla Ostrów Tumski- Śródka – Zawady
– Komandoria, poprzez odłączenie od Osiedla Ostrów
Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria części terenów przy
ul. Główna, Studziennej, Hlonda, Smolnej oraz terenów
zielonych i rzeki Główna położonych przy Wartostradzie i
włączenie tych terenów do Osiedla Główna.
- Osiedle Głowna nie jest w stanie własnymi środkami
sfinansować przebudowę ul. Helskiej i Rozewskie.j Dlatego
Rada wniosła o uwzględnienie środków na przebudowę
ww. ulic w budżecie miasta na 2022 rok.
- Przyjęto pisemne zrzeczenie się mandatu radnego
przez Sebastiana Przybylskiego.
- Uchwalono kwotę 31102 zł na naprawę uszkodzonej
elewacji ściany budynku hali sportowej wraz z naprawą
wejścia do hali od strony boiska w budynku B Uchwalono
kwotę 20000 zł na remont pomieszczeń dydaktycznych.
- Osiedle otrzymało informację o naliczeniu przez Zarząd Dróg Miejskich środków celowych na zadania remontowe w wysokości 35 177 zł na 2022 r. Jako zadanie priorytetowe Rada Osiedla wskazała remont nawierzchni ul.
Studziennej.
- Zaopiniowano, że planowana linia tramwajowa powinna przebiegać przez rejon Rynku Wschodniego, a następnie nową ulicą, która ma powstać w przybliżeniu w połowie odcinka między ulicami Harcerską i Wiejską.

planowane dochody i wydatki RO Główna na 2022 R
PLANOWANE DOCHODY NA 2022 ROK
Środki naliczone według liczby ludności
i powierzchni Osiedla
63 532 zł
Środki z tytułu udziału
w podatku od nieruchomości
580 949zł
Środki niewykorzystane z 2021r.
64 856 zł
Razem planowane dochody
709 337 zł

PLANOWANE WYDATKI NA 2022 ROK
Diety dla członków organów osiedla
8000 zł
Nagrody w konkursie Zielony Poznań 2 000 zł
Prace remontowe (Przedszkole nr 78) 50 000 zł
Organizacja półkolonii dla dzieci
5 500 zł
Organizacja półkolonii (zakupy)
2 000 zł
Konkurs „O poezję trzeba dbać” (usługi) 1000zł
Konkurs O poezję trzeba dbać”(zakupy) 1000 zł
Zajęcia sportowo-rekreacyjne
2532 zł
Utrzymanie boiska i placu zabaw		
4 500zł
Zakup mebli do biblioteki i sali komp. 40 000 zł

Rolety w bibliotece i sali komp.
10 000 zł
Naprawa elewacji hali sport. i wejścia 15000 zł
Naprawa wejścia do bud. z halą sport.15000 zł
Zakup komputera oraz kserokopiarki 6 000zł
Materiałyprofilaktyczno-edukacyjne
1000 zł
Dofinansowanie Klubu Seniora
„Razem dla Głównej”		
7 000 zł
Centrum Inicjatyw Lok.
18 000zł
Dofinansowanie Biblioteki Sąsiedzkiej 8500 zł
Montaż oświetlenia świątecznego
7 000zł
Dofinansowanie zakupu radiowozu
dla Komisariatu Policji
10 000 zł
Modernizacja parku ks. T. Kirschke 300 000 zł
Utrzymanie parku im ks. T. Kirschke 40 000 zł
Renowacja zabytkowego słupa trakcyjnego
po byłym dworcu trolejbusowym
20 000 zł
Zakup i montaż luster drogowych
5 000 zł
Zakup i montaż słupków ograniczających
nieprawidłowe parkowanie
10 000 zł
Remonty chodników i ul
80 000 zł
Środki nierozdysponowane
40 305 zł
Rozdysponowane środki razem
669 032 zł
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szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP „poznań” przy ul. harcerskiej 3
PASOWANIE NA UCZNIA 2021

W Szkole Podstawowej nr 45 im. ORP Poznań, dnia 29
października 2021 roku bardzo uroczyście obchodzono pasowanie uczniów klas pierwszych. Swoją obecnością zaszczycił
nas dowódca okrętu ORP POZNAŃ komandor podporucznik
Krzysztof Lewandowski wraz z delegacją
Dzieci w części artystycznej prezentowały swoje umiejętności,
które zdobyły przez ten krótki czas spędzony w szkole.
Po części artystycznej nastąpił moment złożenia uroczystego
przyrzeczenia. Po ślubowaniu pani dyrektor magicznym ołówkiem, a dowódca okrętu ORP Poznań oficerskim kordzikiem
pasowali każdego ucznia na pełnoprawnego członka naszej społeczności szkolnej. Na pamiątkę każdy pierwszoklasista otrzymał
dyplom oraz książeczkę.

TURNIEJ SZACHOWY

Reprezentanci naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział w
Międzyszkolnym Turnieju Szachowym. Odbył się on w Szkole
Podstawowej nr 46 przy ulicy Inowrocławskiej.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W środę, 10 listopada 2021 r., świętowaliśmy w naszej szkole
103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie wraz z wychowawcami przypominali sobie burzliwą historię
naszego kraju i omawiali trudną drogę do wolności Polaków. By
uczcić ten niezwykły dzień klasy 0 – 3 spotkały się z wychowawcami stacjonarnie lub on-line. Dzieci poznawały historię naszego kraju, śpiewały piosenki patriotyczne oraz wykonywały prace
plastyczne związane ze Świętem Niepodległości. Z kolei klasy 4
– 8, podczas zajęć z wychowawcami, rozmawiały na temat historii Polski i drogi do odzyskania przez nasz kraj niepodległości.
Uczniowie wzięli również udział w konkursie pt. „Piękna nasza
Niepodległa!”, który polegał na przygotowaniu plakatów lub gazetek dotyczących różnych regionów Polski.Komisja konkursowa zdecydowała się nagrodzić cztery klasy.
Dodatkowo delegacje uczniowskie reprezentowały swoje klasy w konkursie historycznym pt. „A to Polska właśnie!”. Na zakończenie tego dnia odbyły się klasowe rozgrywki w „Memory”
oraz „Łap słówka”

TURNIEJ KOSZYKARSKI

FESTIWAL ROBOTYKI
I PROGRAMOWANIA

Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera wraz z Urzędem Miasta Poznania realizowała projekt „Europejski Tydzień
Robotyki 2021". W ramach projektu nasza szkoła, jako jedna z
4 poznańskich placówek, wzięła udział w Festiwalu Robotyki i
Programowania.
Atrakcje festiwalowe odbywały się w godzinach lekcyjnych
zgodnie z harmonogramem ustalonym z organizatorem. Nasi
uczniowie wzięli udział w zajęciach: fascynujący wykład „Jak
robot postrzega świat – czujniki stosowane w robotyce”; warsztaty z programowania aplikacji w AppInwentor dla klas IV-VII;
warsztaty z programowania gier w Scratch dla klas I-III.
Organizacja wydarzenia była dostosowana do obowiązujących wytycznych MEN i GIS. Zapraszamy uczniów do II etapu
projektu, którym jest KONKURS pt. „SUPER KODERA”.

„Pierwszy krok w koszykówce” mamy już za sobą. W miniony piątek koszykarki z klasy 1a i 2a wzięły udział w Turnieju
Piłki Koszykowej. Zawody odbyły się w Szkole Podstawowej nr
19 w Poznaniu. W ramach turnieju dziewczynki rywalizowały w
„wyścigach rzędów”, rzutach osobistych oraz w grze sportowej.
Po pełnej emocji rywalizacji wróciłyśmy do szkoły z pucharem,
zajmując trzecie miejsce. Dziewczynki, jestem z Was dumna i
gratuluję udanego „pierwszego kroku w koszykówce”.

TURNIEJPIŁKARSKI

Chłopcy z klas drugich zakończyli jesienne rozgrywki piłkarskie. Przez kilka tygodni rywalizowali na boisku MOS w Poznaniu z drużynami: Clescevia Kleszczewo, UKS Lusowo, Meblorz
Swarzędz, LPFA Bułgarska, Koziołek Poznań oraz Junior Koziegłowy. W najmłodszej kategorii wiekowej, zgodnie z zaleceniami Polskiego Związku Piłki Nożnej, nie prowadzono klasyfikacji
drużynowej i wszystkie zespoły otrzymały jednakowe wyróżnienia. Warto jednak wspomnieć, że nasi chłopcy w przekroju
całego cyklu wielokrotnie cieszyli się z wygranej. Początkowe
turnieje wymagały oswojenia się z rozgrywkami. Natomiast w
końcowych zmaganiach strzelali wiele bramek w ciekawych indywidualnych lub drużynowych akcjach.
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Rondo Śródka. Mężczyzna notowany za przestępstwa
p-ko życiu i zdrowiu poprzez szarpanie za rękę naruszył nietykalność cielesną oraz słowami powszechnie uznanymi za wulgarne znieważył strażnika miejskiego wykonującego czynności
służbowe. Ponadto poszukiwany jako osoba podejrzana o dokonanie rozboju.
Rondo Śródka. W wyniku zderzenia pojazdu marki BMW
z pojazdem marki Citroen została ranna jedna osoba dorosła. Po
zaopatrzeniu w szpitalu została zwolniona.
Ul. Piotra Tomickiego. Nieznany sprawca dokonał kradzieży katalizatora z pojazdu Mitsubishi. sSraty 800 zł.
ul. Koronowska. Nieznany sprawca poprzez wyłamanie
tylnych drzwi tarasowych dokonał kradzieży biżuterii oraz pieniędzy. Straty 6638 zł na szkodę pokrzywdzonego. Na miejscu
wykonano oględziny - zabezpieczono ślady linii papilarnych.
Ul. Warszawska. Nieznany sprawca w sklepie Rossmann
wykorzystując moment nieuwagi dokonał kradzieży perfum.
Starty w wysokości 3869 zł na szkodę drogerii Rossmann.
Ul. Termalna. Nieznany sprawca z szatni na terenie Term
Maltańskich dokonał kradzieży portfela z zawartością tj. dowód
osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, karty płatnicze oraz
pieniądze. Wartość strat 800 zł.

Z natury i rąk artystów

Trudno opisać feerie barw, różnorodność kształtów – tak z
natury wziętych jak i stworzonych przez artystów, jubilerów...
W weekend 20-21 listopada w hali szkłoły przy ul. św. Michała
odbyła się 46. edycja ogólnopolskiej wystawy i giełdy minerałów, muszli i wyrobów jubilerskich (przez lata miała miejsce
w Arenie).

Zgromadziła 45 polskich wystawców i kolekcjonerów, przez
halę przewinęło się 1500 osób, wśród nich również najmłodsi
kolekcjonerzy, zwłaszcza kamieni naturalnych.

Ul. Termalna. Nieznany sprawca spowodował naruszenie
czynności narządów ciała małoletniej w ten sposób, że znajdując
się na kompleksie sportowym Termy Maltańskie po zjechaniu
przez małoletnią zjeżdżalnią wodną zjechał za nią mając prawdopodobnie „czerwone światło’ zakazujące zjazdu, w wyniku
czego uderzył w nią i spowodował obrażenia ciała w postaci złamania kości ramiennej lewej.
Ul. Świętego Wincentego. Nieznany sprawca wykorzystując nieuwagę zgłaszającej dokonał kradzieży z torebki pokrzywdzonej paszportu oraz ukraińskiego dokumentu tożsamości.
Ul. Piotrowo. Nieznany sprawca z niestrzeżonego parkingu
dokonał kradzieży wkładów do lusterek od pojazdu marki BMW
518, powodując straty w wysokości 2000 zł. Postępowanie prowadzi KP Poznań- Nowe Miasto.
ul. Łomżyńska. Nieznany sprawca poprzez wyważenie
okna balkonowego dokonał włamania do domu jednorodzinnego a następnie dokonał kradzieży nieustalonych rzeczy. Brak
ustalonej wartości strat.
ul. Studniarskiego. Nieznany sprawca przesyłając wiadomość e-mail groził zgłaszającemu pozbawieniem życia i zdrowia.
Groźby te wzbudziły uzasadnioną obawę ich spełnienia. Postępowanie prowadzi KP Poznań- Nowe Miasto.
ul. Sucha. Nieznany sprawca dokonał kradzieży z hali garażowej roweru marki „Giant”. Rower nie był znakowany w programie „ Poznań rower – bezpieczny rower”. Straty 3410 zł.
Głównych organizatorem była rodzinna firma PilarArt
z Osiedla Warszawskiego, założona w latach 80. ub. wieku.
Przy jednym ze stoisk spotykamy panią Aleksandrę Pilarczyk
(na zdjęciu) niżej, która już jako nastolatka włączyła się w poczynania rodziców Grzegorza i Barbary.

Giełda odbywa się dwa razy w roku – wyjaśnia nam. - Oczywiście, była wiosenna przerwa ze względu na pandemię. Cieszy,
że wrócili do nas stali bywalcy – kolekcjonerzy, ale i klienci poszukujący oryginalnych upominków ,,pod choinkę”.
A było w czym wybierać: kamienie naturalne, ozdobne, również ze skamieniałościami, i biżuteria z takich kamieni zrobiona. Podziwiano ozdoby na wzór ,,starożytności”, repliki tych,
wydobytych przez archeologów. Firma PilarArt w tej materii
współpracuje i z archeologami, i muzeami. -Wzorujemy się na
autentykach – dopowiada pani Aleksandra – np. z Egiptu czy
Meksyku. Powodzeniem na giełdzie cieszyła się biżuteria: korale,
brosze, wisiorki, kolczyki, bransolety, perły a także gadżety kolekcjonerskie i artystyczne. Były też egzotyczne muszle z mórz
tropikalnych, amonity (i pomyśleć, że w takiej muszli 400 mln lat
temu mieszkało sobie zwierzątko). Największym powodzeniem
cieszyło się wszystko to co było wzięte z natury lub choć zawierało jej fragment. Kolejna giełda – wiosenną porą.
Ewa Kłodzińska, Foto: Waldemar Malicki
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nie ma wolnej polski
bez wielkopolski

Dwukrotnie idea ogólnopolskiego uhonorowania zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego (1918/1919) nie wzbudziła żadnego
protestu wśród na co dzień skonfliktowanych posłów.
Pierwszy raz, kilka lat wstecz, gdy Sejm RP, stosowną uchwałą
(z inicjatywy poznańskich radnych), postanowił – przez aklamację,
ponad wszelkimi politycznymi podziałami, że rok 2018 będzie dla
całego kraju Rokiem Pamięci o Powstaniu Wielkopolskim, jedynym
zwycięskim wśród innych zrywów, pozwalającym przyłączyć nasz region do rodzącego się niepodległego Państwa Polskiego, tworząc jego
ostateczne zręby.
I teraz - 23 listopada 2021 r. gdy prezydent RP Andrzej Duda podpisał projekt ustawy o ustanowieniu 27 grudnia Narodowym Dniem
Zwycięskiego Powstania Narodowego. Uroczystość podpisania dokumentu odbyła się w hotelu Bazar, w którym 103 lata temu przebywał mąż stanu, orędownik wolnej Polski, muzyk Ignacy Jan Paderewski, wzbudzając entuzjazm poznaniaków. Wspomniana ustawa
była inicjatywą ustawodawczą prezydenta, zainspirowanego przez
wiele poznańskich i wielkopolskich instytucji, stowarzyszeń itp. , a w
czasie głosowania w Sejmie, później w Senacie, wszyscy politycy byli
za przyjęciem tego projektu. Nikt bowiem nie kwestionuje znaczenia
Powstania w historii Polski, co podkreślał w swoich wystąpieniach
prezydent Duda, mówiąc:,,Nie ma wolnej Polski bez Wielkopolski”.
I w ten sposób Powstanie Wielkopolskie zostało uhonorowane jako
Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
Andrzej Duda, będąc w listopadzie w Poznaniu, złożył kwiaty na
grobie dowódcy powstania Stanisława Taczaka, na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na wzgórzu św. Wojciecha.
Tego czasu nie dożył żaden Powstaniec - ostatni z nich, por. Jan
Rzepa z okolic Wronek zmarł w marcu 2005 r., w wieku 106 lat. Teraz
już tylko (coraz starsi) potomkowie (oraz pasjonaci - grupy rekonstrukcyjne) będą kultywować pamięć o Powstaniu Wielkopolskim.
I jeszcze refleksja. W jakim stopniu Narodowy Dzień Zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego przyczyni się do wzrostu historycznej
świadomości Polaków, naszej wiedzy o, przecież nie tak dawnej, przeszłości kraju, narodu? Kalendarze na przyszły rok już zostały dawno
wydrukowane i są w sprzedaży. Z względów technicznych nie ma w
nich tego nowego święta, nie ma przypomnienia chociażby. Trzeba
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Ignacy Jan Paderewski

Gen bryg. Stanisław Taczak

ponadto sobie uświadomić, że 27 grudnia to zawsze będzie gorący
czas tuż po Bożym Narodzeniu a przed Sylwestrem. Owo święto nie
jest dniem wolnym od pracy. Inna rzecz, że gdy trwało Powstanie
Wielkopolskie mieszkańcy Poznania, miasteczek i wsi też funkcjonowali w miarę normalnie.
O nowym święcie mówi, specjalnie dla ,,MY”, dr Marek Rezler,
historyk, badacz różnych aspektów Powstania Wielkopolskiego.
-Tego dnia nie możemy nazwać świętem narodowym. Jako takie
powinno być zaznaczone w kalendarzach czerwonym kolorem i być
dniem wolnym od pracy. Mamy więc do czynienia z dniem pamięci,
takim samym jak wiele innych. Poza tym jakaś nadgorliwość spowodowała umieszczenie w nazwie tego ,,święta” słowa ,,zwycięskiego”
a tymczasem wszystkie powstania rozgrywające się w Wielkopolskie
były zwycięskie! Tak więc do nowego dnia pamięci w naszych kalendarzach podchodzę z dystansem i... przymrużeniem oka.
Przy okazji sprostowanie: Paderewski nie przemawiał do tłumów,
zgromadzonych przed hotelem Bazar ,,z balkonu”, a z otwartego
okna swojego apartamentu nad wejściem do hotelu. Nawiasem mówiąc, mało kto go słyszał, no, chyba ci, stojący najbliżej i oni powtarzali dalej słowa Paderewskiego (bardzo dyplomatyczne,do żadnego
zrywu zbrojnego nie namawiał) to, co usłyszeli. Wykazał to eksperyment, którego dokonałem z ekipą telewizji poznańskiej – po drugiej
stronie ulicy kamerzysta mnie nie słyszał. To poznański malarz Leon
Prauziński, autor 12 obrazów olejnych o Powstaniu Wielkopolskim
(też powstaniec, stracony m.in. za te malowidła przez Niemców w
Forcie VII, w 1940 r.) tak sobie wyobraził miejsce wystąpienia Paderewskiego. Obrazy zostały zniszczone, pozostały reprodukcje pocztówkowe. Owszem, wówczas Paderewski wygłosił przemówienie, ale
w holu hotelu - dla oficjeli i dziennikarzy, którzy skrzętnie jego słowa
zapisali i opublikowali w polskiej prasie.
Ewa Kłodzińska

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

ZAPRASZAMY
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Wyżej: Stowarzyszenie "Miłośnicy Doliny Cybiny" i wędkarze to jedna rodzina
Nżej: Oficerowie marynarze okrętu ORP "Poznań" jako honorowi goście
uczestniczyli w szkolnej uroczystości Szkoły Podstawowej nr 45 z Głównej s. 12

