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SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
Technikum w zawodach:
•       Technik technologii drewna NOWOŚĆ
• Technik automatyk
• Technik ekonomista – klasa akademicka
• Technik hotelarstwa
• Technik informatyk – klasa akademicka
• Technik logistyk – klasa akademicka
• Technik mechanik – programista i operator obrabiarek numerycznych CNC
• Technik mechatronik – klasa akademicka
• Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• Technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I stopnia
• Elektromechanik pojazdów samochodowych (patronat VW Poznań i inne firmy)
• Krawiec – patronat PIÓREX S.A. Swarzędz
• Kucharz
• Magazynier – logistyk (patronat  Colian i inne firmy)
• Automatyk (patronat VW Poznań i inne firmy)
• Operator obrabiarek skrawających (patronat SKF Polska i inne firmy)
• Mechanik pojazdów samochodowych
• Mechatronik  (patronat VW i inne firmy)
• Stolarz
• Tapicer
Kształcenie we wszystkich zawodach w klasie wielozawodowej.
 

Rekrutacja 16 maja – 20 czerwca 2022 r.

Znajdź nas na Facebooku! 
Oficjalny link na stronie internetowej szkoły.
Ul. Mielżyńskiego 5A 62-020 Swarzędz
Tel. 61 8172 281  www.zs1swarzedz.powiat.poznan.pl
www.zs nr1swarzedz.powiat.poznan.pl
Drzwi Otwarte
22 kwietnia 2022 r. godzina 17.00 - 19.00
23 kwietnia 2022 r. godzina 09.30 - 12.00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
W SWARZĘDZU
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   Szanowni mieszkańcy Osiedla 
Z ogromną radością  kieruję dzisiaj do Państwa te słowa, 

opublikowane w papierowej wersji miesięcznika „Czasopismo 
Mieszkańców MY”. Po długiej przerwie ponownie mamy  oka-
zję kontaktować się przez nasze osiedlowe czasopismo. Rada 
Osiedla raz na kwartał  opłaca druk  kilkuset egzemplarzy 
udostępnianych  bezpłatnie mieszkańcom Osiedla AZK 

                                               ***
W oddzielnym artykule w tym wydaniu „MY”przedstawia-

my dokonania i prace Rady w ubiegłym roku. 
W tym miejscu natomiast chcę Państwu przekazać nasze 

zamierzenia i plany na rok bieżący dotyczące kultury oraz in-
westycji na osiedlu.

Planujemy rozpocząć nasze życie kulturalne osiedlowym fe-
stynem, którego z uwagi na warunki sanitarne nie mogliśmy 
organizować. Myślę, że nadeszła już ta chwila, by wracać do nor-
malności. Orientacyjną datą festynu jest  11 czerwca 2022. Obec-
nie uzgadniamy zprogram oraz miejsca. Wszystkie informacje 
będą przekazane na plakatach. Wzorem ubiegłych lat, postano-
wiliśmy wspólnie z Pogotowiem Społecznym, Estradą Poznańską 
oraz Agencją Larte zorganizować szereg spektakli teatralnych, 
warsztatów i koncertów z przeznaczeniem dla dzieci. Projekt ten 
realizowany jest w całości ze środków Rady Osiedla,  dbającej o 
jego wysoki poziom artystyczny i organizacyjny.

Nie zapomnieliśmy też o naszych seniorach, w tym roku rów-
nież zadedykujemy im dwa duże koncerty, jeden w Antoninku,  
a drugi na Kobylepolu.  Chciałbym, aby odbyły się one  w termi-
nach: 13 sierpnia w Kobylepolu oraz 3 września w Antoninku.  
Tematykę koncertów zostawiamy na razie w tajemnicy. Szczegó-
łowe informacje o wszystkich letnich wydarzeniach kulturalnych 
będą przedstawione na plakatach.

Najważniejszym dla nas zadaniem na ten rok są prace zwią-
zane z budową osiedlowego domu kultury. Pandemia spowodo-
wała, że wycofało się biuro projektowe z  którym  mieliśmy już 
sporo uzgodnień. Estrada Poznańska, która jest operatorem za-
dania, musiała  przeprowadzić konkursu na wyłonienie nowego 
wykonawcę projektu. Mam nadzieję, że niebawem zostanie pod-
pisana umowa. Chcemy, aby terminem oddania dokumentacji 
projektowej był wrzesień br., by jeszcze w tym roku przystąpić do 
przetargu na wybudowanie naszego Domu Kultury .

Kolejnym tematem jest budowa ulicy Żelaznej; tutaj sprawa 
jest jasna - prace trwają i będą zakończone w tym roku. Jest to 
nasza największa drogowa inwestycja w ostatnich latach. Pochło-
nęła cały nasz 4 letni  budżet związany z budową  dróg, chod-
ników i oświetlenia na lata 2019-2023. Cieszymy się z tego, że 
temat Żelaznej w najbliższej perspektywie będzie załatwiony.

Antoninek Zieliniec Kobylepole 

Kultura oraz inestycje   w 2022 r 

Priorytetem w pracach Rady jest też budowa ulicy Leśnej. 
Mamy wykonany kompletny projekt, możemy przystąpić do 
działania pod warunkiem, że będą pieniądze. Mieliśmy zapew-
nienie Pana Prezydenta Wiśniewskiego o sfinansowaniu przez 
miasto budowy tej ulicy na rok 2022. 

Sprawy się mocno skomplikowały z uwagi na zaistniałą sytu-
ację związaną z napaścią Rosji na Ukrainę, toczącą się tam wojną 
oraz z ogromną niepewnością co do przyszłych finansów miasta. 
Nie poddajemy się jednak, mamy umówione na 6 kwietnia spo-
tkanie z Panem Prezydentem, jesteśmy pełni nadziei, że coś w 
tym temacie ugramy.

                                               ***
Jak Państwo widzicie, tematów do załatwienia jest bez liku, 

jesteśmy przekonani, że ten trudny czas, w którym działamy, nie 
pokrzyżuje nam naszych planów, a zapał i zaangażowanie pozwo-
lą nam zrealizować wszystkie zadania których się podjęliśmy.

Z pozdrowieniami i osobistymi życzeniami dobra 
na   Święta Zmartwychwstania Pańskiego.                

                                                                Mieczysław Wachowiak
                                             Przewodniczący Rady Osiedla AZK     

Pierwszy w Poznaniuz zbudowany od podstaw osiedlowy Dom 
Kultury powstanie na tej działce, tuż obok  wschodniej granicy 

zrewitalizowanego parku przy ul. Browarnej  w Antoninku.

Dobiega końca gruntowne modernizowanie ul. Żelaznej  
na Os. Przemysława.To radykalnie odmieni na  korzyść 

wygląd tego bardzo zaniedbanego dotąd miejsca.
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Po dłuższej przerwie wracamy do Państwa w tradycyjnej, 
papierowej formie. Raz na trzy miesiące gazeta „MY”, dzię-
ki  pokryciu  kosztów druku kilkuset egzemplarzy z budżetu 
Rady Osiedla,  będzie ukazywała się jako bezpłatna,  do zabra-
nia przez MIeszkańców w różnych punktach osiedla  AZK. Po-
zostałe dwa numery w kwartale nadal będą dostępne w formie 
cyfrowej, między innymi do pobrania ze strony internetowej 
Rady Osiedla.

Sądzimy, iż papierowa wersja gazety, wydana równolegle z 
wersją dostępną zdalnie, dotrze do szerszego grona odbiorców. 

                                                ***
Aż do marca  bieżącego roku czekaliśmy z przedstawieniem 

najważniejszych tematów, z którymi Rada Osiedla, zajmowała  
się w ubiegłym roku. 

Chyba najbardziej dostrzegalną i też ważną dla mieszkańców 
jest kwestia budowy nowych dróg i chodników oraz naprawa już 
istniejących. W tej kwestii wiele razy kontaktowaliśmy się z Za-
rządem Dróg Miejskich. 

Każdy kolejny rok rozpoczynamy od zgłoszenia bieżących na-
praw, które szczególnie uwidaczniają się po zimie. Tak też było 
na początku 2021 roku. Pismem skierowanym do Zarządu Dróg 
Miejskich prosiliśmy o naprawę nawierzchni asfaltowych jezdni 
ulic Majakowskiego, Kobylepole, Mścibora, Radziwoja oraz Zie-
mowita. Wnioskowaliśmy również o wyrównanie nawierzchni 
ulic Zajęczej oraz Za Cybiną. Z końcem marca wystosowaliśmy 
kolejne pismo z prośbą o oczyszczenie wszystkich utwardzonych 
ulic ze zgromadzonych śmieci oraz piasku. Wykonawca miał 
zwrócić szczególną uwagę na uporządkowanie poboczy ulic Wi-
tosława i Dobrowita. 

Również w marcu rozpoczęła się długo wyczekiwana przebu-
dowa ulicy Miłowita. Początkowo wykonany został kanał desz-
czowy wraz ze studzienkami ściekowymi. Następnym etapem 
prac było przekształcenie drogi gruntowej w pokrytą asfaltem 
dwukierunkową jezdnię o szerokości 6 metrów. Po stronie za-
budowań powstał chodnik z kostki brukowej, uwzględniający 
wjazdy na posesje. Ostatnią fazą budowy drogi było umiejsco-
wienie na niej progów zwalniających. Całościowy projekt trwał 
kilka miesięcy i został pozytywnie odebrany przez Zarząd Osie-
dla. Inwestycja pochłonęła łącznie blisko 1 100 000zł i w całości 
finansowana była ze środków Rady Osiedla Antoninek – Zieli-
niec – Kobylepole. 

Na czerwiec ubiegłego roku zaplanowany był przetarg, który 

Antoninek Zieliniec Kobylepole 

Na taką ulicę Miłowita wiele lat czekali mieszkańcy skutecznie 
wspierani przez  Radę Osiedla AZK.

miał wyłonić wykonawcę przebudowy ulicy Żelaznej. Dotych-
czasowa nawierzchnia z płyt jest w opłakanym stanie, a chodniki 
w większości są wykorzystywane jako miejsca parkingowe. Uli-
ca po remoncie zyska nową, bitumiczną nawierzchnię. Przy linii 
jezdni zostaną wyznaczone miejsca parkingowe, a piesi zyskają 
bezpieczne chodniki. Zmodernizowana zostanie również kanali-
zacja deszczowa. Planowane są także nasadzenia zieleni. Całość 
prac ma zostać ukończona w trzecim kwartale 2022 roku. 

Na nieco mniejszą skalę został w minionym roku przepro-
wadzony remont nawierzchni ulicy Sławomira. Środki celowe, 
jakimi dysponowaliśmy pozwoliły na modernizację części jezd-
ni. W najbliższym czasie jednak dołożymy wszelkich starań, aby 
dokończyć rozpoczęte prace. 

Cały czas priorytetem dla nas jest budowa ulicy Leśnej. Na 
razie tymczasowo są wykonywane na niej prace utrzymaniowe, 
polegające na równaniu nawierzchni, jednak równocześnie z 
nimi staramy się załatwiać formalności związane z budową dro-
gi. Projektancie uzyskali warunki techniczne na oświetlenie oraz 
kanał technologiczny. Pod koniec lata wybrana firma przedsta-
wiła wstępny projekt, który został zaakceptowany przez Zarząd 
Osiedla. 

widoczne efekty działań

Wspólnie z Zarządem Transportu Miejskiego debatowaliśmy 
nad zmianami układu komunikacyjnego na osiedlu Antoninek 
– Zieliniec – Kobylepole. Część z nich podyktowana była trwa-
jącym remontem Ronda Rataje. Kolejną naszą propozycją było 
uruchomienie pilotażowej linii autobusowej nr 127, która mia-
łaby byś obsługiwana przez minibusy i łączyć pętlę przy ulicy 
Moglieńskiej bezpośrednio z pętlą na Franowie. Pojazdy miałby 
poruszać się przez ulicę Bożeny, skracając w ten sposób drogę 
dojścia do przystanku. Drugą propozycją nowej linii autobuso-
wej była linia 116, łącząca Zieliniec II z pętlą przy ulicy Mogileń-
skiej. Kursowanie pojazdów na oby trasach zostało jednak opóź-
nione ze względy na brak odpowiednich 7,5 metrowych busików. 
Będziemy jednak na bieżąco monitorować sprawę i gdy tylko po-
jawi się właściwa infrastruktura, powrócimy do tematu. 

Co roku w osiedlowym budżecie pozostawiamy środki finan-
sowe, które wspierają placówki oświatowe usytuowane na na-
szym terenie. W 2021 roku było to 120 000zł. Zespół Szkolno 
– Przedszkolny nr 7 pozyskał fundusze na wymianę hydrantów 
przeciwpożarowych oraz częściowy remont bloku sportowego. 
Szkoła Podstawowa nr 55 wnioskowała o wsparcie na remont 
sal lekcyjnych, również Przedszkole nr 68 otrzymało dofinan-
sowane na remont pomieszczeń, natomiast ostatnia placówka, 
Przedszkole nr 4 za otrzymane środki dokonało wymiany drzwi 
wejściowych do budynku. 

A po szkole można jeszcze spędzić trochę czasu na placu za-
baw lub boisku sportowym, których jest kilka na naszym osiedlu. 
Każdego roku dbamy o to, aby znajdujące się tam urządzenia były 
w pełni sprawne, a jednocześnie atrakcyjne dla użytkowników. 

Jak co roku, także w minionym, na placu u zbiegu ulic Wandy 

W takim kurzu jeździ się obecnie ulica Leśną, ale sa duże 
szanse, że do się skończy w niedalekiej przyszłości.
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i Sabiny przeprowadzona została konserwacja boisk oraz wymia-
na piasku w piaskownicach. Z altanek  zdemontowano daszki, a 
w krótce zostaną osadzone nowe. W odpowiedzi na zgłoszenia o 
aktach wandalizmu, przeznaczylismy środki  na zamontowanie 
lamp solarnych oraz kamery, która będzie monitorowała miejsce. 
Aby najmłodsi mieli nowe atrakcje zamówiliśmy zabawki: grają-
cego grzybka oraz huśtawkę. Na Kobylepolu natomiast Przewod-
niczący Zarządu Osiedla wraz z Zarządem Komunalnych Zaso-
bów Lokalowych brał udział w odbiorze placu zabaw przy ulicy 
Żelaznej. 

Na początku minionego roku wszyscy mieliśmy nadzieję, że 
pandemia nas opuści i będziemy mogli zobaczyć się z Państwem 
podczas letniego festynu oraz innych okazjonalnych spotkań. 
Niestety, nasze oczekiwania nie spełniły się i dla ogólnego bezpie-
czeństwa byliśmy zmuszeni zrezygnować z imprez w znanej do-
tychczas formie. Stąd narodziła się idea przekształcenia festynu, 
wyjazdów dzieci i młodzieży oraz spotkań seniorów w tzw. Lato 
z AZK. W letnie weekendy zaprosiliśmy dorosłych mieszkańców 
osiedla na cztery wspaniałe koncerty, które swoją muzyką nie-
jednego przeniosły do lat młodzieńczych. Dzieci zaś zaprosiliśmy 
na dziesięć spektakli i teatrzyków, których nie tylko mogły być 
widzami, ale w kilku wziąć również czynny udział. Najwięcej wy-
darzeń odbyło się w zrewitalizowanym parku przy ulicy Browar-
nej, ale kilka również na polanie za Browarną Przystanią oraz na 
polanie Mycielskich. Każdy weekendowy event gromadził rzeszę 
chętnych, co udowodniło, że wydarzenia kulturalne dla  dorosłyc 
i dzieci są na naszym osiedlu bardzo potrzebne. 

Coroczna edycja konkursu Zielony Poznań jak zwykle przy-
ciągnęła wielu chętnych. Do zmagań zgłosiło się blisko 50 osób. I 
choć to już drugi raz, kiedy przez pandemię nie byliśmy w stanie 
osobiście dotrzeć do wszystkich obiektów, niejednokrotnie prze-
konaliśmy się, że nasze ogrody i balkony pięknieją z roku na rok. 
Niestety, już drugi rok z rzędu nie możemy się też spotkać z Pań-
stwem na oficjalnym wręczeniu nagród. Z doświadczenia jednak 
wiemy, że to nie same upominki są najważniejsze, ale zawsze do-
ceniane były spotkania i wymiana doświadczeń 

W 2021 roku już po raz dziesiąty mieszkańcy mogli oddawać 
swoje głosy na Poznański Budżet Obywatelski. Także w tej edycji 
braliśmy czynny udział we wspieraniu i promowaniu wybranych 
projektów. Razem ze Szkołą Podstawową nr 55 staraliśmy się roz-
propagować koncepcję modernizacji bazy sportowo – rekreacyj-
nej placówki. Druga rejonowa inicjatywa zakładała modernizację 
i przystosowanie boiska oraz placu zabaw na potrzeby bezpiecz-
nego i aktywnego spędzania czasu. Rejonowe projekty zakładały 
sportową rekreację na osiedlach oraz międzyosiedlową inicjaty-
wę zazielenienia przestrzeni. 

W 2021 r. Rada Osiedla Antoninek – Zieliniec - Kobylepole 
podjęła ok. 50 uchwał, a Zarząd wysłał ok. 70 pism do różnych 
Wydziałów Urzędu Miasta Poznania.     Magdalena Piaskowska

Nowo oddany do użytku plac zabaw w poblizu ulicy Żelaznej  
na Os. Przemysława.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony! 
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony
Gdzie Bóg, Król świata całego,
Dokonał życia swojego.
Ta sama Krew cię skropiła,
Która nas z grzechów obmyła.
Z ciebie moc płynie i męstwo
 w Tobie jest nasze zwycięstwo.

Kolejny Wielki Post w moim życiu, 
czas Czterdziestodniowego przygotowa-
nia do wielki wydarzeń Męki, Śmierci i 
Zmartwychwstania naszego Pana. W 
tych dniach Jesus Chrystus przed nami 
staje jako cierpiący i ofiarujący się za 
nas. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, 
że Syna swego Jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg 
nie posłał swego Syna na świat po to, aby 
świat potępił, ale po to, by świat został 
przez Niego zbawiony”. (J 3,17-18 )  

Umierając na krzyżu oddał życie za nas, abyśmy mieli życie i 
mieli je w obfitości. Krzyż święty znak naszego zbawienia. Dwie 
belki jedna pionowa mówiąca nam o miłości do Boga i pozioma 
mówiąca nam o miłości do człowieka. Święty Jan Paweł II powie-
dział: „Ta miłość najpełniej wyraziła się przez Krzyż”. 

Przy tej okazji warto sobie zadać pytania, czy mam krzyż w 
swoim domu, czy ma On godne miejsce, jak się żegnam, czy każ-
dy dzień rozpoczynam i kończę znakiem krzyża, czy przepraszam 
Chrystusa za zniewagi Krzyża dokonane w ostatnim czasie w na-
szej Ojczyźnie? Wielki Piątek to dzień Męki i śmierci Chrystusa na 
krzyżu. W naszych kościołach w tym dniu podczas Liturgii Męki 
Pańskiej adoracja Krzyża Świętego – może przyjdę, znajdę czas, 
aby podziękować Chrystusowi za zbawienie, którego dokonał na 
Krzyżu. Bądźmy blisko Chrystusa w te Dni Triduum Paschalne-
go.

Wielki Post, który przeżywamy to czas łaski i zbawienia,  ma 
nas przemienić  i nawrócić, aby z radością przeżywać zwycięstwo 
Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem jak śpiewamy w zna-
nej pieśni wielkanocnej. 

Jezus Chrystus – Pan Zmartwychwstały, Który w tych dniach 
może szczególnie staje przed nami ze słowami „Pokój Wam” niech 
ten Który niesie pokój i radość obdarza tym każdego dnia i bło-
gosławi.

Tego na zbliżające się Święte i Wielkie Dni oraz piękne ich 
przeżycie, w imieniu księży proboszczów naszych Osiedli życzę                                                                                                                                            
                                            Ks. Dominik Kużaj, proboszcz Parafii

                   pw. Wniebowzięcia NMP w Poznań – Kobylepole 

Słowa na wielkanoc

Najnowsze wiadomości - Mamy to!
Po kilkuletnich staraniach i walce z urzędnikami, radnymi 

miasta i Komisją Kultury, jako Rada Osiedla możemy oficjal-
nie Państwa poinformować, że rondo u zbiegu ulic : Piwna, 
Stalowa, Kobylepole uchwałą Rady Miasta Poznania z marca 
br. nadano nazwę : ” Rondo im. Ks. Stanisława Kałka”

Uhonorowana wreszcie została tak zacna osoba dla miasta 
i mieszkańców Poznania, jakim był bez wątpienia Proboszcz 
Ks. Stanisław Kałek. 

Na tej samej Sesji Rady Miasta, parkowi w Antoninku 
nadano nazwę: „Park im. Rodziny Stablewskich”.  Cieszymy 
się z tego! Iw tym przypadku zależało nam o uczczeniu tej za-
cnej i szanowanej rodziny, znanej nie tylko społeczności An-
toninka, ale też Poznania i Polski.  

Pragniemy również poinformować, że w wyniku przetargu 
ogłoszonego przez ZZM została wyłoniona pracownia, która 
wykona projekt na bramę wejściową do naszego parku, gdzie 
będzie uwidoczniona jego nazwa. Z niecierpliwością oczeku-
jemy wizji bramy wejściowej i jej kompletnego projektu ma-
jąc nadzieję, że wszystko sfinalizujemy w tym roku.

                                                             Przewodniczący RO AZK
                                                                  Mieczysław Wachowiak
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zeSpół Szkolno-przedSzkolny nr 7 w poznaniu
SOLIDARNIE Z UKRAINĄ

Serce Przedszkola nr 192

Daj światu coś od siebie! Popraw czyjś los! Te słowa mają dzi-
siaj ogromne znaczenie dla wszystkich ludzi. 

W obliczu dramatycznych wydarzeń w Ukrainie cała społecz-
ność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Poznaniu również 
nie pozostała obojętna. Na nas wszystkich spadł potworny cień 
wojny, bólu, śmierci… Nie chcemy się temu biernie przyglądać, 
chcemy pokazać światu, że my także sprzeciwiamy się temu okru-
cieństwu i głośno krzyczymy: NIE! Nasza walka jest cicha, jednak 
wierzymy, że słyszą ją wszyscy, zwłaszcza nasi ukraińscy sąsiedzi, 
którzy już rozpoczęli naukę w naszej szkole. Otworzyliśmy nasze 
serca na pomoc. Zebraliśmy wszelkie potrzebne artykuły szkolne 
dla nowo przyjętych uczniów oraz środki opatrunkowe, odzież, 
produkty spożywcze i chemiczne. 

W tym miejscu pragniemy podziękować rodzicom i miesz-
kańcom Antoninka za czynny i aktywny udział i serdeczny od-
zew na nasz apel o pomoc dla ofiar wojny ukraińskiej.   FIRMA 
PASO, której również serdecznie dziękujemy, dostarczyła pleca-
ki, pisaki, worki. Ponadto nasza szkolna biblioteka włączyła się 
do akcji „Serce dla Ukrainy”, dzięki której niebiesko-żółte ser-
ca udekorowały szkolne okna, a  korytarze oraz gazetki klasowe 
wzbogacone zostały o plakaty ze słowami wsparcia oraz polsko-
ukraińskie minisłowniczki. Wszystko, po to, aby nowi ucznio-
wie poczuli się u nas dobrze i bezpiecznie. Korzyści, jednak, są 
obopólne. My próbujemy poznać kulturę i język ukraiński, oni 
poznają nasz język i zwyczaje. 

Uczniowie klas, do której przydzielone zostały dzieci z Ukra-

iny, z ogromną czułością przyjęli nowych Kolegów i Koleżanki. 
Otoczyli ich opieką i troską, pomimo że istnieje bariera językowa. 
Jednak nie ma to, jak się okazuje, żadnego znaczenia. Wystarczy 
uśmiech i gesty przyjaźni. Powoli zawierają się nowe znajomości. 
Z czasem wszystko się ułoży i będzie łatwiej. Staramy się stwo-
rzyć dla naszych Koleżanek i Kolegów bezpieczną przystań, aby z 
nadzieją spoglądali w przyszłość. 

Przed nami kolejny pomysł, kolejny krok, aby wspomóc Ukra-
inę. Wolontariat wraz z Samorządem Uczniowskim organizują 
sprzedaż ciast, z których cały dochód przeznaczony zostanie na 
Polską Akcję Humanitarną. Zatem do dzieła! Cała naprzód! 

Zespół do spraw promocji szkoły: K. Nowacka, E. Przybył,  
                                                                    M. Kruszona-Wiśniewska

Przedszkole nr 192 w Poznaniu, bierze czynny udział w 
różnych akcjach społecznych i zbiórkach charytatywnych. 
Podjęte działania rozwijają empatię, uczą większej wrażliwo-
ści na potrzeby i problemy innych ludzi i zwierząt, a przede 
wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej! 28 lute-
go rozpoczęliśmy zbiórkę rzeczy dla potrzebujących – ofiar 
wojny na Ukrainie. Celem akcji było zebranie: żywności dłu-
goterminowej, kosmetyków i chemii, środków opatrunkowych  
i odzieży. Za ogromne zaangażowanie ze strony rodziców i dzieci  
w akcję, za okazane serce, życzliwość wszystkim dziękujemy.

                                        Kamila Łubkowska, Barbara Mantas
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„Sztuka jest wieczną wiosną. Sztuka jest ciepłym wiatrem, od 
którego śniegi topnieją.”               Konstanty Ildefons Gałczyński

Delikatny powiew wiosny 
         w świetlicy ZSP 7
Melancholijna i pełna uroku aura zimowa, stopniowo prze-

istoczyła się w zachwycającą, pogodną wiosnę,  która w marcu 
zagościła na dobre, nie tylko w przyrodzie, ale również w sercach 
i myślach uczniów  naszej świetlicy. Sale wypełnione początkowo 
zimowymi obrazami poweselały, gdy do repertuaru plastycznego 
łagodnie dołączały także prace wiosenne. Dzieci uczestniczące 

w zajęciach, wykorzystując żywe barwy, stworzyły cykl prac po-
święconych tematyce wiosenno-wielkanocn

Spośród różnorodnych technik plastycznych dużym zaintere-
sowaniem wśród dzieci cieszą się zajęcia z origami modułowego. 
Ta odmiana sztuki składania papieru polega na wykonywaniu 
różnych figurek stworzonych w wyniku połączenia powstałych 
wcześniej zgodnie z regułami origami elementów. 

Te elementy to moduły, które łączone w całość tworzą skom-
plikowane i dekoracyjne ozdoby. Jest to orgiami dla cierpliwych, 
ale efekty żmudnej pracy są piękne. Kolorowa i energetyzu-
jąca wiosna pobudza wyobraźnię nie tylko wielkich artystów 
- jak możemy się przekonać oglądając poniższą galerię prac.                                                                                                                                            
                                                                                             M.Gołda

Wiosna to czas, kiedy po długim, zimowym śnie przyroda 
budzi się do życia. Już od dawna przywoływano tę porę roku 
różnorodnymi zwyczajami. 

W tym roku szkolnym uczniowie kilku klas młodszych szu-
kali zwiastunów wiosny już na początku marca, biorąc udział w 
zajęciach terenowych Ogrodu Botanicznego „Życie budzi się ze 
snu”.  

Nie lada gratką był spacer po Ogrodzie, kiedy szary krajobraz 
zdobią pierwsze barwne kwiaty. Podczas wędrówki dzieci musia-
ły odnaleźć „ślady”, jakie zostawiła dla nich Pani Wiosna. Wśród 
drzew i krzewów odnajdywali ukryte znaki, przy których pozna-
wali różne gatunki roślin, poszerzali wiadomości nt. budzącej 
się przyrody, wsłuchiwali się w odgłosy wydawane przez ptaki, 
podziwiali zwinność witających nas wiewiórek. Na warsztatach 
uczniowie wykonali wiosenne ludziki, które odpowiednio pielę-
gnowane będą zachwycać bujną, zieloną czupryną.  

szuKali zwiastunów  wiosny Uczniowie wszystkich klas wykonali przepiękne prace pla-
styczne, które stały się ozdobą szkolnych korytarzy.

Najbardziej znanym z ludowych zwyczajów powitania wiosny 
jest topienie Marzanny, jednak w związku z tym, że nasza szkoła 
jest świadomym konsumentem przyrody świętowaliśmy nieco 
inaczej. 21 marca każde dziecko miało strój z przygotowanym 
wcześniej elementem symbolizującym wiosnę i od rana trwały w 
salach lekcyjnych przygotowania do powitania wiosny. Aby tra-
dycji stało się zadość,  dzieci w grupach wykonywały Marzanny. 
W końcu to właśnie one ostatecznie przeganiają  zimę.  Nie spa-
liliśmy ich na stosie ani nie wrzuciliśmy do wody… 

Przecież nie zatruwamy środowiska i nie śmiecimy, dlatego 
uczniowie wybrali się na pierwszy wiosenny spacer i wrócili z 
niego z Marzanną, która dumnie pilnuje każdej klasy. Unas wio-
sna już przyszła!!! 

Dzięki takim zajęciom, których w naszej szkole jest dużo, 
uczniowie integrują się, rozwijają swoje talenty, zainteresowa-
nia, uczą się współpracy, a nauczyciele lepiej poznają swoich 
uczniów.                      Ewa Przybył, Marta Kruszona-Wiśniewska,                                                                                                                             
                                                                               Katarzyna Nowacka
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dzień wrażliwości Solidarni z ukrainą
 Szkoła nr 55  przy ul. Szpaków w kobylepolu

W poniedziałek 21.03.2022 r. uczniowie SP 55 w Poznaniu  ob-
chodzili nie tylko nadejście wiosny, ale także Dzień Wrażliwości. 
Każda klasa wykonała swojego motyla, który nie tylko kojarzy 
się z nadejściem wiosny, ale jest także symbolem Motylego Wo-
lontariatu, w którym aktywnie działamy. Piękne kolorowe moty-
le przyozdobiły naszą szkołę.  Praca nad nimi była dla uczniów 
dobrą , kreatywną i integracyjną zabawą z wartościowym prze-
słaniem.                                                  Aleksandra Wendzińska

Wobec trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się nasi sąsiedzi za 
wschodnią granicą, społeczność Szkoły Podstawowej nr 55 w 
Poznaniu pomaga dzieciom i ich rodzicom z Ukrainy na różne 
sposoby. Cały czas organizujemy bezterminową zbiórkę potrzeb-
nych artykułów, dużo rozmawiamy i również w naszych pracach 
plastycznych wyrażamy swoje wsparcie dla Ukrainy.  

                                                                        Monika Baszczyńska
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wiosna na sportowo
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 55 przywitali wiosnę na 

sportowo. Klasy 4-8 rozegrały między sobą mecze w piłkę siatko-
wą i koszykówkę. Były emocje, głośny doping i wspólna zabawa.                                                                                                                                          
                                                                              Marta Wojcińska 
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Królowie tajlandii

Król Chulalongkorn czyli Rama V, zwany Reformatorem.

  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”.

Jeden z przedmiotów, których uczę w mojej szkole, nazy-
wa się Social Studies. To coś w rodzaju naszej Wiedzy o Spo-
łeczeństwie ze sporą domieszką historii. Wyobrażacie sobie 
Drodzy Czytelnicy? Polak, człowiek z zupełnie innego kręgu 
kulturowego uczy młodych Tajów ich własnej historii i zasa-
dach funkcjonowania ich własnego społeczeństwa  Świat sta-
nął na głowie…

Oczywiście do uczenia tego przedmiotu musiałem się solidnie 
przygotować.Przeczytałem więc kilka książek na temat historii 
Syjamu. I czego się z nich dowiedziałem? Ano między innymi 
tego, że Tajlandia, a wcześniej Syjam miały zawsze szczęście do 
wyjątkowo mądrych i światłych władców. Królowie z panującej 
do dzisiaj dynastii Chakri – a było ich dziesięciu, włącznie z obec-
nym królem Ramą X – byli ludźmi wszechstronnie wykształco-
nymi, obytymi w świecie i władającymi językami obcymi.  

Na ich tle szczególnie wyróżnia się jeden król – Chulalong-
korn, czyli Rama V zwany Królem - Reformatorem, który 
panował w latach 1868 – 1910. Był on synem króla Mongkuta, 
czyli Ramy IV, który rozpoczął proces przekształcania Syjamu w 
nowoczesne państwo. Król Mongkut, człowiek bardzo wykształ-
cony, podróżujący po świecie i doskonale władający językiem 
angielskim, bardzo zadbał o edukację syna. Zatrudnił angielską 
guwernantkę Annę Leonowens, która zajęła się edukacją młode-
go Chulalongkorna. 

Domniemany romans Anny Leonowens i króla Mongkuta stał 
się kanwą książki Margaret Landon pt. „Anna i Król” oraz zna-
komitego filmu fabularnego z 1999 roku pod tym samym tytu-
łem ze wspaniałą Jodie Foster w roli głównej. 

Z królem Mongkutem wiąże się również zabawna anegdota, 
według której podróżując w młodości po Stanach Zjednoczonych 
poznał i zaprzyjaźnił się z przyszłym prezydentem Abrahamem 
Lincolnem. Kiedy kilka lat później w Stanach wybuchła wojna 
secesyjna król Mongkut napisał list do swojego przyjaciela, w 
którym zaproponował, że pośle mu na pomoc z Syjamu…. stado 
słoni bojowych! Ponieważ według ówczesnej syjamskiej taktyki 
wojennej niemożliwością było prowadzenie wojny bez słoni! To 
tak jakby współcześnie prowadzić wojnę bez czołgów. Lincoln 
odpisał mu, podziękował za ofertę, lecz stwierdził, że jakoś pora-
dzi sobie z wojskami Konfederacji bez użycia słoni.

Ale wróćmy do naszego króla Chulalongkorna, czyli Ramy V.
Anna Leonwens miała ogromny wpływ na swojego kró-

lewskiego ucznia. Nie tylko zapewniła mu wszechstronne wy-
kształcenie, lecz także nauczyła europejskiej kultury i sposobu 
myślenia. Podsuwała mu przeróżne lektury, które przyszły król 
dosłownie pochłaniał. Jego ulubioną książką stała się „Chata 
Wuja Toma” Harriet Beecher Stowe. Będąc pod jej wrażeniem 
kiedy tylko wstąpił na tron natychmiast zdelegalizował niewol-
nictwo, które w ówczesnym Syjamie było rzeczą powszechną. 
Zniósł przymusową pracę na rzecz państwa i zastąpił ją podat-
kami. Zrekonstruował system prawny i zakazał tortur, które 
wcześniej były powszechnie stosowane w procesach sądowych. 

Zakazał prostracji, czyli nakazu padania na twarz przed wład-
cą. Uznał, że do oddania mu szacunku wystarczy zwykły ukłon. 
Jako pierwszy król Syjamu wysłał swoje dzieci na zachodnie uni-
wersytety. Wzorem swojego ojca ściągnął do Syjamu zachodnich 
doradców, nauczycieli, inżynierów i oficerów, którzy zajęli się 
reformą infrastruktury, systemu edukacyjnego oraz armii. Wy-
budował pierwszą linię kolejową w Syjamie oraz pierwszy szpi-
tal. Dwukrotnie odwiedził Europę, skąd sprowadził do Syjamu 
pierwszy samochód. Sprowadził go z Wielkiej Brytanii, dlatego 
aż do dnia dzisiejszego w Tajlandii panuje ruch lewostronny. No 
i wybudował na terenie Wielkiego Pałacu w Bangkoku budynek 
mieszczący salę tronową – Chakri Maha Prasat Throne Hall, jako 
żywo przypominający Pałac Buckingham w Londynie. Zresz-
tą wybudował go brytyjski inżynier John Clunich, którego król 
Chulalongkorn ściągnął do Syjamu z Singapuru.

Te wszystkie reformy nie odbywały się bez przeszkód. W 
Kambodży i Laosie panowali Francuzi, a Birma i Malezja nale-
żały do brytyjskiego imperium. Syjam był więc otoczony przez 
europejskie potęgi kolonialne, które patrzyły na niego jak na ła-
komy kąsek. Król Chulalongkorn skutecznie opierał się ich zapę-
dom dążącym do skolonizowania Syjamu. 

Król Chulalongkorn jest uważany dziś za największego króla 
Syjamu, zaraz po Królu Bhumibolu, czyli Ramie X, który zmarł 
w 2016 roku. Rocznica śmierci króla Chulalongkorna, czyli 23 
października jest obchodzona jako Chulalongkorn Day i jest 
dniem wolnym od pracy. Portrety króla można zobaczyć w wielu 
sklepach i prywatnych mieszkaniach. Tajowie wierzą bowiem, że 
jego wizerunek przynosi im szczęście i powodzenie w interesach.                                                                                                                                      
                                                                                 Mateusz Biskup

Król Chulalongkorn (z lewej) na banknocie  100 bahtów.
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świat zupełnie inny 
Wydarzenia zarówno ostatniego 

miesiąca jak i całych ostatnich dwóch 
lat sprawiły, że ludzkość patrzy na 
otaczającą rzeczywistość z nowej per-
spektywy. 

Swoiste piętno odcisnęły na między-
ludzkich relacjach zarówno pandemia 
koronawirusa jak i toczona od miesią-
ca wojna Rosji przeciwko Ukrainie. 

Tytułowe hasło może więc trącić 
odrobinę wyświechtaniem. W tak różnych ujęciach wielokrotnie 
było ono używane. Jednak warto sobie na starcie zadać pytanie: 
Lepszy czy gorszy, skoro zupełnie inny jest dzisiejszy świat?

Czas Wielkiego Postu kojarzy się mocno z wezwaniem do 
nawracania się. Z tym zaś wiąże się podejmowanie osobistego 
rachunku sumienia, który pozwala na weryfikację naszych my-
śli, słów i uczynków. Tak warto spojrzeć zarówno na te wyeks-
ponowane wydarzenia jak pandemia i wojna w Ukrainie, ale też 
i na nasze zagospodarowanie codzienności w życiu rodzinnym, 
zawodowym, sąsiedzkim oraz religijnym. Łatwo spojrzeć na to 
wszystko bardzo powierzchownie i zasadniczo nie widzieć pro-
blemów, z którymi warto się zmierzyć, aby ten świat starać się 
czynić rzeczywiście lepszym. Można jednak dać z siebie nieco 
więcej. To może zaboleć, bo zasadniczo boli oczyszczanie każdej 
rany. Jednak bez oczyszczenia ona nigdy się nie zagoi i prędzej 
czy później przyniesie wiele cierpienia nam i innym.

Dlatego nawet, gdy dzisiaj trzeba sobie powiedzieć jasno, że 
ekstremalne wydarzenia tych czasów rodziły zarówno postawy 
heroiczne jak i łajdackie, to warto sobie z tego zdać sprawę. Ile to 
razy dyżury w biurze parafialnym stawały się dla mnie zarówno 

okazją do słuchania świadectw o pełnych poświęcenia lekarzach, 
pielęgniarkach i kapelanach na oddziałach covidowych, ale też 
o medykach w zwykłych przychodniach unikających kontaktu  
z pacjentem jak przysłowiowy diabeł święconej wody? Zaś ostat-
ni czas to znowu z jednej strony świadectwo emerytki dyskretnie 
wręczającej plik stuzłotowych banknotów, aby przekazać to na 
pomoc ofiarom wojny w Ukrainie, a z drugiej strony utyskiwanie 
malkontenta, że za chwilę Ukraińcy będą mieli lepiej w Polsce 
niż sami Polacy.

Jakimi więc siebie widzimy w takiej radykalnej konfrontacji  
z ekstremalnymi wydarzeniami? Co wydobyliśmy ze swojego 
serca? Ile było w tym poświęcenia, a ile maksymalnego unikania 
zaangażowania w to, co dobre? Zmarnowane na dzisiaj szanse 
na to, co dobre, nie oznaczają jeszcze naszej wielkiej przegranej. 
One tylko pokazują, że przed nami szansa na poprawę, na więk-
sze dobro wydobyte z naszego serca. 

Może warto w tym miejscu przywołać anegdotę o spotkaniu 
św. Jana Pawła II z młodymi w bazylice św. Piotra. Wśród nich 
Papież dostrzegł też pełnego entuzjazmu starca. Podszedł do nie-
go i zapytał, ile ma lat. Starzec zaś odpowiedział, że czterdzieści, 
a kiedy zobaczył na twarzy Papieża zakłopotanie, dodał, że dla 
Pana Boga czterdzieści, bo reszta zmarnowana. Wówczas i na 
twarzy Papieża zagościł uśmiech na widok człowieka nawróco-
nego. Tak może być i z nami. Problemem nie musi być liczebnik 
naszych dobrze przeżytych lat. Ważne, żeby dostrzec potrzebę 
osobistego nawracania się i angażowania w to, co rzeczywiście 
dobre. Tego potrzebuje dzisiaj świat i my tego potrzebujemy.

Na koniec, skoro pewnie następny raz spotkamy się na łamach 
MY już po świętach, życzę wszystkim czytelnikom, a zwłaszcza 
swoim Parafianom, błogosławionych świąt wielkanocnych. 
Niech Zmartwychwstały Pan błogosławi Wam, Waszym rodzi-
nom i wspiera w Was dobre pragnienia. Szczęść Boże. 

                                                                 ks. Zbigniew Szlachetka

Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury oraz studen-
ci i studentki Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej 
zapraszają na wystawę „Tu będzie Dom kultury”

Wystawa prac studentów i studentek Wydziału Architektury 
Politechniki Poznańskiej 1.04-30.04.2022 ul. Główna 42, podda-
szeWernisaż: 1.04.2022, g. 18.00.Opieka merytoryczna: dr inż. 
arch. Tomasz Jastrząb. Wstęp wolny

W 2021 roku mieszkańcy i mieszkanki osiedla Główna zgłosili 
do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego projekt pt. „Tu będzie 
dom kultury!”. Do wygranej zabrakło niewiele, ale mobilizacja 
mieszkańców pokazała wielką potrzebę posiadania domu kultu-
ry z prawdziwego zdarzenia. 

Studenci i studentki Wydziału Architektury Politechniki Po-
znańskiej podczas zajęć z projektowania pod opieką merytorycz-
ną dr inż arch. Tomasza Jastrząba stworzyli projekty Mediateki 
na Głównej – gmach instytucji kultury, Fyrtel Główna zaprasza 
serdecznie na wydarzenie Tu będzie dom kultury! – wstęp wol-
ny!

Prezentowane race: Anny Frańczak, Anny Jeziorskiej, Ni-
cole Dylewicz, Dominiki Fili, Jakuba Frisiofa, Macieja Gier-

nalczyka, Adama Iwańczyka, Natalii Malak, Barbary Janickiej, 
Nikoli Dowkszy, Przemysława Hammerlinga 

Koncepcja wystawy: Maciej Szymaniak 
Wydarzenie jest elementem zadania Fyrtel Główna – Cen-

trum Inicjatyw Lokalnych dofinansowanego ze środków Miasta 
Poznania.

wyStawa „tu będzie dom kultury”

       Dom Kultury na Głownej projektu Anny  Frańczak
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Szkoła podStawowa  nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerSkiej 3
      RAZEM DLA UKRAINY
Cała Społeczność Szkoły Podstawowej nr 45 w Poznaniu 

pragnie wyrazić swoją Solidarność z Narodem Ukraińskim. W 
piątek, 4 marca, wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami wzięli 
udział w Marszu dla Ukrainy, podkreślając swoje wsparcie i sza-
cunek dla całych rodzin ukraińskich i bohaterów walczących o 
wyzwolenie swoje ojczyzny. Jesteśmy z Wami!

      ŻYWA LEKCJA HISTORII 
W piątek, 11 marca 2022 r., klasy IV – VIII miały okazję 

uczestniczyć w niezwykłej lekcji historii. Nasza szkoła miała 
przyjemność gościć grupę rekonstrukcyjną „Żywe lekcje histo-
rii” prowadzoną przez pana Krzysztofa Góreckiego. Zajęcia do-
tyczyły rycerzy, a każdy obecny uczeń miał szansę dowiedzieć 
się m.in. tego jak uzbrojeni byli średniowieczni wojownicy, w 
jaki sposób walczyli oraz jak spędzali wolny czas. Najodważniej-
si mieli też okazję poczuć na własnej skórze, ile waży rycerska 
zbroja oraz przekonać się,  jak strzelić z prawdziwej kuszy!

      CZY SMOKI ISTNIEJĄ?
W słoneczny piątek wybraliśmy się na wycieczkę do Starego 

Zoo. (fot. z prawej u góry) Uczestniczyliśmy w zajęciach, pod-
czas których szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: czy smoki ist-
nieją? Poznaliśmy gady oraz  jakie zwierzęta przypominają znane 
z bajek i legend smoki. Odwiedziliśmy pawilon zwierząt zmien-
nocieplnych, gdzie zobaczyliśmy węże, jaszczurki, krokodyle, 
żaby oraz ryby. Podczas spaceru w ogrodzie spotkaliśmy osiołki, 
kozy, żółwie oraz króliki. Wróciliśmy pełni wrażeń.

            DZIEŃ PATRONA
W poniedziałek, 21 marca 2022 r., obchodziliśmy DZIEŃ PA-

TRONA pt. „Przez morza i oceany… obrazy morskie i językowe”. 
Tego dnia nie odbywały się zwyczajne lekcje, tylko zajęcia pro-
jektowe, poświęcone temu niezwykłemu wydarzeni

Zadaniem klas 0 – 3 oraz 4 – 6 było  zaprezentowanie na 
plakatach wylosowanej latarni morskiej. Uczniowie za pomocą 
różnych technik starali się ukazać piękno naszego polskiego wy-
brzeża, tak by przekonać komisję konkursową do odwiedzenia 
tych niesamowitych miejsc.

Z kolei klasy 7 - 8 w oparciu o lekturę pt. „Latarnik” , przera-
bianą wcześniej na języku polskim, śledziły losy głównego boha-
tera i nanosiły na mapy konturowe kolejne punkty, które przez 
całe życie odwiedził Skawiński.

Druga część obchodów Dnia Patrona została powiązana z Na-
rodowym Dniem Języka Ojczystego. 

Klasy 0 – 3 oraz 4 – 6 szlifowały swoje umiejętności ortogra-
ficzne podczas bieganego dyktanda oraz przypominały sobie 
najpiękniejsze polskie legendy. Następnie uczniowie tworzyli 
ilustracje lub rebusy i krzyżówki do poznanych historii.

Klasy 7 – 8 zajęły się doskonaleniem poznańskiej gwary i pre-
zentowały najciekawsze wyrażenia na plakatach. W tym czasie 
klasowi mistrzowie poznańskiej gwary wzięli udział w konkursie 
„GODOMY PO NASZYMU”.
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Nowe tr

naSza lokalna telewizja  cybina tV
Czas płynie nieubłaganie i ,,pyknął" nam już roczek emisji. 

Okazuje się, że mimo natłoku informacji  działanie  tego typu 
kanału lub stacji jest jak najbardziej niezbędne. 

W audycji ,,Wieści z Fyrtla" przedstawiamy to, co dzieje się w 
naszej okolicy. O działaniach Rad Osiedli ,imprezach kultural-
nych oraz akcjach charytatywnych. 

Zasięgiem obejmujemy obszar nie tylko dzielnicy Nowe Mia-
sto, lecz zdarza się i kraju. 

Wyrazem zaufania i wyróżnieniem za dotychczasowe działa-
nia jest na pewno fakt powierzenia nam przez Zakład Lasów Po-
znańskich cyklu audycji ,,Dziki lokator betonowej cywilizacji". 
Audycja  objęła zasięgiem ok. 200 tys. odbiorców .

Sukcesem okazała się także seria ,,Rady dla Rady". Luźne roz-
mowy w przedstawicielami nie tylko samorządów lokalnych, 
dyrektorów jednostek miejskich, lecz również spotkania z ,,pa-
sjonatami" różnych dziedzin życia. 

Zapraszam także na audycje tematyczne, obecnie ze względu 
na natłok zajęć oraz ograniczony ,,zasób rąk" do pracy częściowo 
zawieszone. 

Jesteśmy gotowi wesprzeć lokalne marki i firmy  
w działaniach marketingowych oraz poszerzaniu 
grona  odbiorców poprzez tworzenie wysokiej jako-
ści materiałów video do możliwego wykorzystania 
na wielu platformach marketingowych, a zwłasz-
cza w programach realizowanych w ramach naszej 
działalności.

Drodzy Czytelnicy 
i jak sądzę przyszli odbiorcy programów CybinaTV !
Piszcie do nas, informujcie o sprawach, które spędzają Wam 

sen z powiek i chcielibyście podzielić się także swymi pomysłami 
na zmianę dotychczasowych, Waszym zdaniem niekiedy błęd-
nych decyzji urzędniczych. Informujcie także o sprawach nie-
cierpiących zwłoki w kwestii pomocy komuś w potrzebie, akcji 
charytatywnej, wydarzeniu czy pilnej zbiórce na leczenie danej 
osoby. Postaramy się sprawę nagłośnić i interweniować ,,tam 
gdzie trzeba", po prostu pomóc! 

Kończąc zapraszam oczywiście do  subskrypcji i polubienia ( 
kanału i facebooku) oraz wsparcia przez Państwa działań ,,naszej 
telewizji". Aby móc się dalej rozwijać, musimy pokryć  koszty 
bieżące  tj. dojazdy, wynajem sprzętu czy studia. 

Prosimy o wsparcie wpłatami na konto: 
mBank 22114020040000380278187815  z dopiskiem Cybi-

naTV. Kontakt :e-mail: cybinaTV@gmail.com. Tel.60847116
                                 Redaktor Naczelny Krzysztof Bartosiak 

„pyknął” nam  już roczek emiSji

Zapraszamy na kolejny odcinek programu z cyklu ,,Rady 
dla Rady". Gościem audycji jest Denys Krupka - wolontariusz, 
kurier przebywający od czterech lat w naszym kraju . Denys 
opowie o sytuacji w Ukrainie oraz o exodusie spowodowanym 
wrogą inwazją.

 ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA  Kolejnym  gościem jest Grzegorz Jakubowski z Klubu Mi-
łośników Pojazdów Szynowych w Poznaniu. Rzecz nie tylko o 
tramwajach i ludziach oddanych swej pasji.

 Skoro już mówimy o pasji, to poznajcie poetę-płatnerza. 
Nie tylko pisze piękne wiersze, lecz również wykuwa staro-
dawne zbroje i broń rycerzy. O tym wszystkim opowie nam 
Włodzimierz Pazderski.
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Nadeszła upragniona wiosna – dla fanów żużla zawsze  naj-
lepszy moment w roku ze względu na początek rywalizacji w 
ich ukochanej dyscyplinie.Emocje wśród kibiców wzbudza 
jednak nie sam fakt inauguracji rozgrywek, a ich kształt bez 
zawodników z Rosji. Nie bez przyczyny ten sezon nazwać moż-
na "sezonem w cieniu wojny."

Inwazja Rosji na Ukrainę postawiła świat, także świat sportu, 
w zjednoczeniu z walczącym narodem i w jednoznacznym stano-
wisku wobec agresora. Sankcje jakie dotknęły Rosjan nie mogły 
ominąć także żużla. Polska, jako państwo sąsiadujące zarówno z 
agresorem jak i poszkodowanymi, jako pierwsza podjęła stanow-
cze działania. Polski Związek Motorowy postanowił wykluczyć z 
udziału w rozgrywkach każdego szczebla wszystkich rosyjskich 
zawodników.  W tym roku zatem w żadnych oficjalnych rozgryw-
kach nie zobaczymy takich tuzów jak choćby Artiom Łaguta , czy 
Emil Saifudinov. W obronie gwiazd stanął między innymi Zbi-
gniew Boniek wykazując na przykładzie choćby mistrza świata,  
iż powinien on otrzymać prawo startów na polskiej licencji. Jedy-
nym znanym szerszej publiczności zawodnikiem, który uniknął 
zamieszania jest zawodnik Betardu Sparty Wrocław Gleb Czu-
gunov posiadający polskie obywatelstwo. W ślad za działaniami 
naszych motorowych sterników poszli między innymi Szwedzi 
decydując się na podobne do polskich sankcji wobec żużlowców 
z Rosji. Godnym uwagi w całym zamieszaniu pozostaje jednak 
regulaminowa luka w świetle, której rosyjscy żużlowcy mogą brać 

udział zarówno w treningach jak i test meczach, co jeszcze bar-
dziej elektryzuje kibiców. 

W cieniu wojennej zawieruchy sporo działo się na poznań-
skim Golęcinie. "Skorpiony" odbyły bowiem swoje przedsezo-
nowe zgrupowanie i pełne optymizmu przypieczętowały "nowe 
otwarcie" pozyskując kolejną gwiazdę jaką niewątpliwie jest 
Rune Holta. Pozyskanie utytułowanego Norwega, uczestnika 
cyklu Grand Prix czy choćby zdobywcy Drużynowego Pucharu 
Świata, jeszcze precyzyjniej pokazuje cele klubu i umacnia ze-
spół w gronie faworytów tegorocznych rozgrywek.

Pierwszą okazją do weryfikacji papierowych zamierzeń bę-
dzie pojedynek z Lokomotivem Daugavpils. Mecz zapowiada 
się niezwykle ciekawie bowiem oba zespoły u progu sezonu za-
powiadają, iż pojadą w najsilniejszych składach. Redakcja spor-
towa Cybina TV serdecznie zaprasza na to spotkanie jak i na 
bezpośrednią relację z tego wydarzenia. Będzie się działo. Pora 
na dobre zacząć sezon 

TRZYMAJMY GAZ ZE SKORPIONAMI !!!
                                                                              Szymon Lipiński  

sezon w cieniu wojny
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Policyjna ulotka ostrzegająca oraz informująca w języku polskim i ukraińskim  

biuletyn policyjny
Ul. Główna. Mężczyzna zgłosił, iż n/n sprawca na przystanku 

autobusowym z kieszeni kurtki dokonał kradzieży 60 zł. 
  Ul. Główna. Z ogrodzonego terenu placu magazynowego firmy 

dokonano kradzieży 30 modułów RRU telefonii komórkowej Huawei. 
Straty 90000 zł. Teren objęty monitoringiem oraz ochroną w godzi-
nach nocnych. 

 Ul. Smolna. N/n sprawca dokonał uszkodzenia samochodu Sko-
da Kodiak zaparkowanego na parkingu niestrzeżonym przebijając  2 
opony, brak monitoringu. Straty 2000 zł. 

Ul. Michałowo. Mężczyzna lat 66, notowany za kradzieże znęcał 
się psychicznie i fizycznie nad żoną. 

 Ul. Bałtycka. Kierujący pojazdem marki Iveco zatrzymał pojazd 
na lewym pasie, przeznaczonym do skrętu w lewo, z uwagi na nada-
wany sygnał czerwony przez sygnalizator s-3. Po chwili w w/w pojazd 
uderzył kierujący samochodem marki peugeot, w wyniku czego do-
znał urazu.

Ul. Urwista. N/n sprawca poprzez wgniecenie dachu oraz wygię-
cie anteny dokonał uszkodzenia pojazdu marki Fiat zaparkowanego 
na parkingu niestrzeżonym nieobjętym monitoringiem. 

 Ul. Pobiedziska. N/n sprawca z hali garażowej dokonał kradzie-
ży 4 szt. kół samochodowych wartości 1500 zł.

 Ul. Michałowo. Mężczyzna lat 72 dokonał uszkodzenia drzwi 
wejściowych do mieszkania. Zatrzymany na gorącym uczynku prze 
f-szy RPI Poznań Nowe Miasto. Straty 550 zł na szkodę zgłaszającej. 
Miejsce objęte monitoringiem miejskim.

Ul. Dziedzicka. Mężczyzna lat 47 oraz kobieta lat 39 poprzez ko-
rzystanie z instalacji gazowej w pomieszczeniach mieszkalnych z po-
mijaniem układu pomiarowego dokonali kradzieży gazu działając na 
szkodę Polska Spółka Gazownictwa.  

 Ul. Szwedzka. N/n sprawca na terenie sklepu Ikea dokonał przy-
właszczenia zagubionych pieniędzy w kwocie 1300 funtów. Straty 
7254 zł na szkodę zgłaszającego. 

 Ul. Warszawska. N/n sprawca poruszający się pojazdem marki 
Mercedes z terenu stacji paliw Orlen dokonał kradzieży paliwa Verwa 
Diesel za 541 z Ul. Nadolnik. Z parkingu niestrzeżonego n/n sprawca 
dokonał kradzieży pojazdu marki Ford Transit, niebieski rok 2011,  
bez dodatkowego ubezpieczenia AC. Straty 15000 zł 

 Ul. Mogileńska. N/n sprawca dokonał kradzieży roweru marki 
Accent Peak 29 kolor czarno/biały. . Rower pozostawiony w ogólno-
dostępnej rowerowni w budynku wielorodzinnym. Brak monitorin-
gu. Straty 3000 zł. 

 Ul. Leszka. N/n sprawca dokonał zaboru w celu przywłaszczenia 
katalizatora z pojazdu Honda Civic powodując straty 3000 zł na szko-
dę zgłaszającej. 

 ul. Konarskiego. Nieznany sprawca poprzez wyważenie drzwi 
włamał się do salonu fryzjerskiego i dokonał kradzieży kasetki z pie-
niędzmi oraz trzech maszynek do strzyżenia. Straty 4000 zł. 

ul. Borówki. Mężczyzna zawiadomił, iż n/n mężczyzna na tere-
nie ośrodka dla bezdomnych naruszył jego nietykalność cielesną ude-
rzając go pięścią w głowę. W wyniku zdarzenia pokrzywdzony dostał 
zasinienia okolic oka prawego oraz bólu nosa. 

 ul. Wołkowyska. Nieznany sprawca wyważając drzwi dokonał 
włamania do pomieszczenia piwniczego w budynku wielorodzinnym, 
a następnie dokonał kradzieży roweru marki Trek Dual Sport 3 / nie 
znakowany przez Policję/ Straty 3700 zł. 

 ul. Minikowo. Kobieta zgłosiła, że mężczyzna poprzez popchnię-
cie na schody dokonał naruszenia jej nietykalności- w wyniku upad-
ku doznała zasinienia lewego biodra oraz ręki. 

 ul. Piotrowo. Nieznany sprawca z Campusu Piotrowo dokonał 
kradzieży hulajnogi elektrycznej  m-ki Xiaomi Pro2. Teren objęty 
monitoringiem wizyjnym. Straty 2000 zł. 

  Zachowaj czujność i ostrożność!    

Większość ludzi ma dobre intencje i chce pomagać innym.  
Oferuje pomoc materialną, finansową, transport, nocleg czy pracę. 

Możliwe jest jednak, że ktoś będzie chciał wykorzystać  
Twoją trudną sytuację życiową. 

DLATEGO PAMIĘTAJ: 
 jeśli nie masz zapewnionego transportu lub docelowego miejsca 

pobytu, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego; 
 korzystając z transportu oferowanego przez przypadkowe osoby, 

trzymaj się zawsze w grupie; zapisz lub sfotografuj numer 
rejestracyjny pojazdu, którym podróżujesz i w miarę możliwości 
prześlij go rodzinie lub znajomym; 

 nie przekazuj obcym osobom swoich dokumentów, nie oddawaj 
im telefonu; 

 korzystając z ofert zatrudnienia, bądź rozważny i czujny; 
 bądź w stałym kontakcie z rodziną lub znajomymi; poinformuj ich 

o dokładnym adresie pobytu i każdej jego zmianie. 

Jeśli szukasz osoby zaginionej, która przekroczyła granicę Polski, 
skontaktuj się z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy 
Głównej Policji – +48 47 72 123 07 lub e-mail: cpozkgp@policja.gov.pl 

Przypadki podejrzenia handlu ludźmi i innych przestępstw możesz 
zgłosić pod numerem +48 47 72 565 02 lub mailowo na 
handelludzmibsk@policja.gov.pl 

Czujesz się zagrożony, to dzwoń na Europejski numer 
alarmowy – 112 (połączenie bezpłatne). 
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nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustowania 

tekstów  oraz zmiany tytułów.  Anoni mów nie publikujemy.

Bardzo niebezpieczne zabawy dzieci na przyrządach siłowni dla dorosłych w parku Planty  
 na os. Warszawskim. Wkrótce ma  w pobliżu powstać prawdziwy, bezpieczny   plac zabaw,  

ale jego budowa ciągle nawet nie została  rozpoczęta .                  


