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Po kilku miesiącach Aquanet odtworzył zniszczoną pompę 
publiczną przy ul. Pustej/Wiesławy w Antoninku.

Budynek byłego dworca  Kolejki Średzkiej przy ul. Folwarcznej zachował się w tak dobrym stanie dziękiwłaścicielom.

wSPólnie z Pozna-

Tablica przy ul. Folwarcznej w Kobylepolu. Mieszkańcy 
zabiegają, aby taka sama stanęła nad cenną doliną Szklarki.
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Poznań jeSt bankrutem?
REdAKCjA „MY”  tel. 61 876 84 88, 506 792 404
www. czasopismomy.pl                             e-mail: sd@roletim.pl
Wydawca:  Agencja Dziennikarska „Pro Publico",  redaguje zespół, 
red. nacz. dr Stanisław Marcin Dymczyk. Adres redakcji: 61-054 Poznań, 
ul. Bolesławy 10.   druk: "Drukmar", Poznań, ul. Św.  Antoniego 59.
Reklamy, ogłoszenia, artykuły przyjmuje redakcja, 
tel. 61 876 84 88,  e-mail: sd@roletim.pl
 Za treść ogłoszeń nie odpowiadamy. Tekstów nie zamówionych 
nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustowania 
tekstów  oraz zmiany tytułów.  Anoni mów nie publikujemy.

Mniej na remonty i budowę

Na spotkaniu  w Zarządzie Dróg Miejskich 5 marca br.,  
poinformowano nas, że budżet na remonty ulic i chodni-
ków na 2020 rok wynosi  40 tys. PLN, co stanowi w przybliże-
niu 10%  środków w latach ubiegłych (380-400 tys. rocznie). 
Natomiast środki na budowę nowych dróg i chodników  
oraz oświetlenia (czterolatka 2020-2023) zostały umniej-
szone o 15%, do kwoty około 2,600.000 PLN, w poprzed-
niej czterolatce było 3,070.000 PLN, gdzie na chwilę obecną 
koszt budowy dróg czy chodników wzrósł o około 75-80%. 
Nasuwa się pytanie, czy miasto Poznań już jest bankrutem? 
                                                       Przewodniczący Rady Osiedla 

Antoninek Zieliniec Kobylepole Mieczysław Wachowiak 

Takie informacje istotne dlas wędkarzy umieszczono nad malowniczymi stawami w dolinie Cybiny.

Para na Stawie Młyńskim.Przecież mamy wiosnę!
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na komandorii i w rzymie
Uroczystości w kościełach stacyjnych

To było ważne wydarzenie w historii kościoła św. jana 
jerozolimskiego za Murami. Symbolicznie zakończono 
remont świątyni, a jednocześnie na jeden dzień – nie-
dzielę 8 marca – stała się ona kościołem stacyjnym, jed-
nym z 37 w Poznaniu.

 Wśród gości obecni byli: pani b. premier RP (1992/1993 
r.) – Hanna Suchocka, wielka admiratorka idei kościołów 
stacyjnych, która zwyczaj ich odwiedzania w czasie Wiel-
kiego Postu przeniosła z Wiecznego Miasta do Polski (pi-
szemy o tym osobno), a także pani architekt Aleksandra 
Kołaczyk - projektantka pięknych mebli m.in. do zakrystii 
i do prezbiterium oraz panowie Stanisław i Jan Dec – szefo-
wie Zakładu Remontowo-Budowlanego RENOR, general-
nego wykonawcy remontu kościoła.

Zgodnie z niedzielną tradycją wielkopostną odśpiewa-
no Gorzkie Żale, potem modlono się Koronką do Miłosier-
dzia Bożego. 

W trakcie tej modlitwy do kościoła przybył ksiądz 
arcybiskup Stanisław Gądecki, który – w obecności księ-
dza dziekana Ireneusza Szwarca i proboszcza księdza 
prałata Pawła deskura – odprawił mszę św.

Podczas mszy św. Ksiądz Arcybiskup pobłogosławił 
nowy ołtarz posoborowy wykonany w ramach prac re-
montowych kościoła. Nałożono biały obrus, ustawiono 
lichtarze ze świecami. Modlono się o błogosławione owoce 

nawiedzenia Archidiecezji przez obraz Matki Boskiej Czę-
stochowskiej. 

Po mszy św. odprawiono  Drogę Krzyżową. Każdy ko-
ściół stacyjny w Poznaniu ma swój odpowiednik w Rzy-
mie. W tym samym czasie gdy modlono się na Komando-
rii, wierni nawiedzali bratni kościół św. Marii w Rzymie.

                    Ewa Kłodzińska Fot. Waldemar Malicki
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Droga Krzyżowa w w oddanym po wielkim remoncie kościele św. Jana Jerozolimskiego. (8 marca 2020 r.)

SPaCer w koronaCh drzew
Wielka atrakcja nad Szklarką!

W czasie Wielkiego Postu
wędrowanie Po kośCiołaCh
To już czwarta edycja ,,Kościołów stacyjnych miasta Pozna-

nia”, której towarzyszy hasło ,,Tajemnica Chrystusa Ukrzyżowa-
nego”, to 37 świątyń, w których każdego dnia, począwszy od Śro-
dy Popielcowej, a skończywszy na Niedzieli Palmowej, późnym 
popołudniem odbywały się wielkopostne nabożeństwa.

Nabożne wędrowanie po kościołach w czasie Wielkiego Po-
stu, modlitwy przy stacjach Męki Pańskiej, jest nawiązaniem do 
prastarej, bo sięgającej IV wieku, tradycji rzymskiej. Wówczas 
wierni pod przewodnictwem papieża gromadzili się każdego dnia 
w innym kościele związanym z kultem męczennika. Pierwszym 
rzymskim kościołem stacyjnym, wybranym przez papieża Grze-
gorza Wielkiego, była bazylika św. Sabiny na wzgórzu Awentyn w 
Rzymie. Każdego roku właśnie tam papież odprawia Eucharystię 
w Środę Popielcową. Tradycja ,,kościołów stacyjnych” po kilku 
wiekach przerwy odrodziła się w 1979 r.

Ze znawstwem, bardzo osobiście pisze o rzymskich kościo-
łach stacyjnych Hanna Suchocka w książce ,,Rzymskie pasje. 
Kościoły stacyjne Wiecznego Miasta”. To bardzo swoisty prze-
wodnik po rzymskich kościołach, zawierający i informacje przy-
datne turystom, i refleksje religijne. Hanna Suchocka, b. premier 
RP (1992/1993), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji 
UAM, profesor ndzw. UAM, ambasador RP przy Stolicy Apo-
stolskiej (2001-2013) i ambasador przy Suwerennym Wojsko-
wym Zakonie Maltańskim, przeszczepiła owo ,,wędrowanie” w 
Wielkim Poście na grunt Polski. Ideę podchwyciło kilka miast, 
m.in. Poznań. Swoją obecnością na uroczystościach w kościele 
św. Jana Jerozolimskiego za Murami odpowiedziała na wysto-
sowane do niej zaproszenie. Każdy kościół stacyjny w Poznaniu 
ma swój odpowiednik - kościół w Rzymie (choć, niestety, tylko 
,,jednostronnie”, a szkoda...). IV edycja zaczęła się w Wielką Śro-
dę w poznańskiej Katedrze – a w Rzymie tradycyjnie w bazylice 
św. Sabiny na Awentynie. Zakończenie – w Niedzielę Palmową, 
także w Katedrze. W tym samym dniu rzymskim kościołem sta-
cyjnym będzie Bazylika św. Jana na słynnym rzymskim Latera-
nie.                                                   E.K .fot. Waldemar Malicki

Gdyby nie koronawirus, rzesze poznaniaków już by z pewnością 
przybywały nad dolinę Szklarki w Antoninku, aby podziwiać 
imponującą drewnianą konstrukcję zwaną "ścieżką w koronach 
drzew". Ten kilkusetmetrowej długości obiekt jest w zasadzie 
gotowy, ale na jego oddanie do korzystania będziemy musieli jescze 
poczekać z powodów oczywistych. Wykonawcą niecodziennej 
inwestycji była Firma Mosty Poznań, a inwestorem zastępczym 
w imieniu miasta byłyPoznańskie Inwestycje Miejskie
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koronawiruS oSiedlowy 

kośCi PoChowane
Stare dzieła uratowane 

Kiedy koronawirus był daleko, za górami i lasami, w odległych 
Chinach mało nas (mnie?) obchodził. Nawet gdy w zastraszają-
cym tempie znalazł się w Europie nadal był jakimś egzotycznym 
zjawiskiem. A potem był już w Polsce. I nagle – objawił się w Po-
znaniu. Jeszcze nie na moim osiedlu, choć pośrednio – owszem, 
bo np. zamknięto bibliotekę na Tomickiego, szkoły, przedszkola. 
A na mszy św. ksiądz mówił, że można komunię św. przyjmować 

na rękę. Ale i to nie bardzo dziwiło, bo ten nowy obyczaj już od 
jakiegoś czasu funkcjonował w kościele, choć większość parafian 
pozostała przy dawnym zwyczaju. No, i żeby nie podawać sobie 
ręki przy przekazywaniu znaku pokoju. Wystarczy skinąć głową. 
A później przyszła dyspensa – nie trzeba przychodzić na mszę 
św. (może w niej brać udział co najwyżej 50 osób, oddalonych 
od siebie o 1 – 2 m), można w niej uczestniczyć będąc w domu i 
korzystając z przekazu telewizyjnego, radiowego, internetowego. 
I nie będzie w Wielkim Poście 2020 r. kościelnych Gorzkich Żali 
ani Drogi Krzyżowej... Tego nie było nawet w stanie wojennym... 
Zmieniają się odwieczne zwyczaje. Pogrzeb – owszem, ale, wy-

baczcie, drodzy krewni, przyjaciele, stypy nie będzie...
Atmosfera zagęszcza się. Opustoszały osiedlowe uliczki, pu-

stoszały półki w dyskoncie i to nie tylko z produktów spożyw-
czych, ale też zabrakło... papieru toaletowego.

I dopiero gdy nie wpuszczono mnie na teren pobliskiego 
Domu Pomocy Społecz-
nej jako osoby z zewnątrz, 
uwiadomiłam sobie realne 
zagrożenie koronawiru-
sem. A znajoma farma-
ceutka z osiedlowej apteki, 
opowiadając, że oboje z 
mężem idą do pracy, a syn 
ma przykazane siedzieć w 
domu (2 tygodnie wyda-
wało się wiecznością, ale 
potem ona się wydłuży-
ła na kolejne tygodnie), i 
gdyby musieli odbyć kwa-
rantannę, to apteka będzie 
zamknięta. I wtedy zaczęła 
do mnie docierać groza sy-
tuacji.

Zamknięta restauracja MALTAŃSKA, restauracja ,,GRA-
CZYK” w Antoninku także, ale właścicielka, prowadząc już 
wcześniej catering, teraz przyjmuje zamówienia na wynos. -Po-
daje zamówione dania w drzwiach – mówi pani Maria Graczyk – 
tu odbywa się zapłata. Na teren sali, oczywiście, nie wpuszczam.

W tym tragizmie sytuacji zdarzały się też historie... tragiko-
miczne. Oto klientka jednego z salonów piękności robi wręcz 
(telefoniczną ) awanturę kosmetyczce, że przecież była umówio-
na, że – jak to – ona stóp nie będzie miała zrobionych? Skandal! 
-A jak miałam to zrobić, będąc te dwa metry od klientki – śmieje 
się przez łzy właścicielka salonu. Śmieje się przez łzy, bo boi się 
plajty, bo jej usportowieni synowie nie wytrzymują presji sie-
dzenia w domu bez treningów, z koniecznością uczenia się na 
odległość.

Jedna z dyrektorek szkoły podstawowej mówi, że teraz na-

uczyciele mają więcej roboty, ucząc dzieci, zadając materiał i 
sprawdzając go drogą elektroniczną. Czasem odbywa się to na-
wet w godzinach późnowieczorowych. I jest problem – mówi – 
bo wbrew powszechnej opinii nie wszystkie dzieci mają smartfo-
ny, laptopy itd.

A w DPS - ,,skoszarowanie” mieszkańców w pokojach, do 
których podawane są posiłki, bo stołówkę, oczywiście, wyłączo-
no z użytkowania.. Owszem, można wyjść przed budynek, ale 
pogoda nie zawsze sprzyja. ,,Nuda, można na łeb dostać”...

Muszę zrobić podstawowe zakupy. Stoję więc cierpliwie jako 
piąta czy szósta w kolejce poza sklepem, bo klienci są obsługi-
wani pojedynczo. W mini-markecie ekspedientka oddzielona 
plestiglasem od klientów. Słyszę jakiś strzęp rozmowy, że ktoś 
gdzieś tutaj na osiedlu widział ekipę (-Wiesz, w tych białych 
kombinezonach...) odkażającą wejście do budynku. Mam ochotę 
dopytać o szczegóły, ale, ostatecznie rezygnuję. UFO też niektó-
rzy widzieli...

Znajoma mówi, że do autobusu wsiada w lateksowych ręka-
wiczkach. -Przecież zawsze odruchowo, przytrzymam się jakiejś 
poręczy, uchwytu. Po wyjściu z autobusu od razu wyrzucam ,,la-
teksy” do kosza.

Mam chroniczny kaszel. Wstrzymuję kasłanie, bo boje się.. 
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Teatr Scena na Piętrze

Poślubieni Pogubieni

CzaSoPiSmo mieSzkańCów „my” od 20 lat uCzeStniCzy 
w Codziennym ŻyCiu oSiedlowyCh SPołeCznośCi

Melania i Rafał będą 
obchodzić 30 rocznicę 
ślubu. Jak się okazuje to 
doskonały moment, aby 
się... rozwieść! Tyle tyl-
ko, że on jest wyjątkowo 
skąpy... I tak to, co mo-
gło być życiowy drama-
tem, staje się sceniczną 
komedią. To najkrótsze 
streszczenie sztuki ,,Po-
ślubieni, pogubieni” w 
reżyserii Karola Stęp-
kowskiego z Marzanną 
Graff (również autorka 
scenariusza) i Aleksan-
drem Mikołajczakiem 
w rolach małżonków. 
Spektakl swoją prapre-
mierę miał w lutym tego 
roku w Australii. Na 20 
kwietnia zaplanowano 
występ przy Masztalar-
skiej aktorskiego duetu, 
świetnie znanego widzom Sceny z wcześniejszych produkcji. 
Szkopuł w tym, że nie wiadomo czy się odbędzie. A wszystko 
przez szalejący koronawirus, który zamknął (w marcu) wszystkie 
teatry...

ostracyzmu otoczenia. Widzę parę nastolatków, którzy, trzyma-
jąc się za ręce, idą tak blisko siebie, że chyba bliżej już nie można. 
Aż mam ochotę krzyknąć – co, o koronawirusie nie słyszeliście? 
To samo, widząc serdecznie żegnających się czy witających (uści-
ski, całusy) przy samochodzie. Jeśli któraś z tych osób jest zara-
żona, to i tak już przekazała bliźniemu ,,zarazę”. Faktem jest, że 
my Polacy lubimy być siebie blisko. Rozmawiam ,,w trasie” ze 
znajomą. Robię krok do tyłu, pani o dwa kroki zbliża się do mnie. 
Przez takie, wydawałoby się drobiazgi, rozwinęło się to korona-
wirosuwe szaleństwo.

Tekst piszę ,,na raty” w trzeciej dekadzie marca. Co chwilę 
dopisuję coś do tego swoistego ,,pamiętnika czasu pandemii”. I 
myślę o tym (a boję się) co będzie za tydzień, miesiąc. W jakim 
nastroju będziemy składać sobie życzenia wielkanocne, w jakiej 
atmosferze będziemy redagować MY w maju, czerwcu... Na ra-
zie, po raz pierwszy w 20-letniej historii czasopisma, MY ukazuje 
się tylko w wersji elektronicznej.

Stan zagrożenia, grozy, ale i nadziei pozostaje. Właśnie pod-
czas remontu odnaleziono w Trzebnicy w sanktuarium relikwie 
św. Jadwigi – patronki chorych. A po mszach w kościołach śpie-
wana jest błagalna suplikacja ...od powietrza, głodu, ognia i woj-
ny – wybaw nas, Panie...                                      Ewa Kłodzińska  
                                                                  Poznań 23 marca 2020r. 

Dla porządku jednak zapowiadamy. Bilety na wszystkie spek-
takle można rezerwować telefonicznie (61 852 09 95, 602 310 
699) lub za pośrednictwem poczty internetowej snp@estrada.
poznan.pl. Odbiór biletów w kasie Estrady tylko w dniu spek-
taklu od godz. 17. Bilety są też dostępne w kinie Muza i Domu 
Tramwajarza.Czas pokaże w jakiej sytuacji epidemiologicznej się 
znajdziemy.

Tymczasem tuż przed zamknięciem wszelkich przybytków 
kultury widzowie Sceny na Piętrze mogli jeszcze obejrzeć spek-
takl ,,Pierwszy raz” z parą, jak się okazało, doskonałych aktorów 
– Artura Gotza (do tej pory zawsze nam na scenie Sceny śpie-
wał) i Anny Walkowiak-Sikory. Tę aktorkę teatromani być może 
pamiętają z desek Teatru Polskiego, gdzie występowała w latach 
2006 – 2011, a kinomanii z kilku filmów. Użyczyła swojego głosu 
w dubbingu. To kobieta bardzo przedsiębiorcza, prowadzi nie-
wielki pensjonat w Kotlinie Kłodzkiej. Duet spotkał się z wielką 
życzliwością widzów Sceny na Piętrze. (E.K.)
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drzewo ŻyCia
Mateusz „Biszop” Biskup pochodzi  

z Osiedla Antoninek, gdzie chodził do 
Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Miń-
skiej. Po ukończeniu studiów w USA 
mieszkał 10 lat w Szkocji, pracując  
w przemyśle naftowym. Obecnie mieszka 
w Bangkoku, gdzie pracuje jako nauczy-
ciel języka angielskiego. Prowadzi kanał 
na Youtube pt. „Belfer w Tajlandii”.

Kiedy Angkor Wat pustoszała, wkroczyła tu dżungla.

Moja klasa w maskach. 

Trudno znaleźć bardziej uniwersalną roślinę, niż palma 
kokosowa. Nie bez powodu nazywana jest ona i to nie tylko w 
Tajlandii „drzewem życia”. Dosłownie wszystkie części palmy 
znajdują zastosowanie. Drewno palmowe jest ono proste i wy-
trzymałe. Liście służą do pokrywania dachów, wyrobu mioteł, 
koszyków, a także do zawijania żywności. Wysuszone służą jako 
opał. Z korzeni wytwarza się barwniki, płyn do płukania ust oraz 
szczoteczki do zębów. Najważniejszą część palmysą jej owoce 
zwane orzechami kokosowymi.

Woda kokosowa to przeźroczysty płyn  we wnętrzu każdego 
orzecha. Jest ona używana jako napój chłodzący i izotoniczny ze 
względu na dużą zawartość elektrolitów. Skład wody kokosowej 
jest zbliżony do składu osocza krwi. W czasie zmagań z Japończy-
kami na Pacyfiku rannym amerykańskim żołnierzom podawano 
dożylnie wodę kokosową kiedy zabrakło krwi do transfuzji. Wie-
lu z nich uratowała życie. Jest absolutnie sterylna do momentu 
otworzenia kokosa. Miąższ orzecha można spożywać  na surowo 

i po ugotowaniu czy wysuszeniu. Mleko orzecha kokosowego 
(nie mylić z wodą kokosową!) uzyskuje się przez zalanie utartego 
miąższu gorącą wodą, która wyciąga z niego olej i aromatycz-
ne związki. Mleko kokosowe jest bardzo ważnym składnikiem 
kuchni tajskiej.

Z kwiatów palmy kokosowej wyrabia się wino palmowe, a 
jej młode listki są jadane na surowo lub marynowane. Z włókna 
wyrabia się liny, pędzle, maty i wycieraczki. Skorupy orzecha ko-
kosowego są używane w przemyśle dekoracyjnym. . 

Tajlandia jest szóstym jego producentem orzecha kokosowe-
go na świecie wytwarzającym prawie dwa miliony ton kokosów. 

Czy zastanawialiście się kiedyś moi Drodzy w jaki sposób ro-
śnie ananas? Jego angielska (pineapple) nazwa jest nieco myląca. 
„Pine” to sosna, „apple” to jabłko. Pineapple to więc „sosnowe 
jabłko”. Nazwa sugeruje więc, że ananasy rosną na wysokich 
drzewach. A wcale tak nie jest! Krzak ananasa ma około metra 
średnicy i taką samą wysokość. Owoc rośnie na szczycie długiej 
i sztywnej łodygi znajdującej się pośrodku krzaka Pierwszy zbiór 
nastąpi jednak dopiero dwa lata po zasadzeniu krzaka!

W Tajlandii rośnie aż 27 rodzajów ananasów. Z jego produk-
cji słyną zwłaszcza południowe prowincje. Tajlandia plasuje się 
na czwartym miejscu największych producentów tego owocu. 
Wyprzedzają ją Brazylia, Filipiny i Kostaryka. Obecnie w Krainie 
Uśmiechu produkuje się około dwóch milionów ton ananasów 
rocznie.

Ananasy oryginalnie pochodzą z Ameryki Południowej. Do 
Europy przywiózł je Krzysztof Kolumb. Współcześnie najwięk-
szymi producentami tego owocu są kraje Ameryki Łacińskiej i 
Azji Południowo-Wschodniej.

Próbowano je uprawiać także w Polsce! W XVIII wieku brat 
króla Stanisława Augusta, Kazimierz Poniatowski założył szklar-
nie z ananasami w warszawskich ogrodach Frascati. Ich roczna 
wydajność wynosiła około pięciu tysięcy owoców.

Tajskie ananasy, które zobaczycie na południu Tajlandi,i naj-
prawdopodobniej trafią też do Polski. Zarówno w formie suro-
wej, jak i puszkowanej.                                       Mateusz Biskup
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100 lat 
Pani józefy Szymanek

Piękne więzi rodzinne

-To siostra mojej mamy, prawie całe życie byłyśmy 
razem. Słucham opowieści p. Teresy Kozłowskiej-Zieliń-
skiej o jej Cioci – pani józefie Szymanek, która 18 marca 
obchodziła jubileusz swoich setnych urodzin. -Wszystko 
zaplanowaliśmy na ten dzień inaczej, miało być przyję-
cie – tak wiele osób chciało Cioci złożyć życzenia, po-
dziękować za to co dla nas – krewnych, ale i dla znajo-
mych, przyjaciół przez całe swoje życie zrobiła. Niestety, 
koronawirus pokrzyżował plany. Co zresztą dostojna 
jubilatka przyjęła ze zrozumieniem i pogodą ducha...

Pani Józefa Szymanek urodziła się 18 marca 1920 roku 
w Dąbrowie nieopodal Krotoszyna, jako jedno z młod-
szych dzieci wśród 9-ciorga rodzeństwa. Jej rodzice mieli 
duże gospodarstwo.

Gdy wybuchła II wojna światowa cała rodzina została 
wysiedlona, najpierw do obozu przejściowego w Łodzi, a 
stamtąd do Dąbrowy Tarnowskiej. Różnymi ścieżkami po 
wojnie cała rodzina wróciła do domu rodzinnego. Był jesz-
cze epizod gorzowski, gdzie zamieszkali rodzice mojej roz-
mówczyni ze swoimi dziećmi. -Od tego czasu Ciocia, oso-
ba samotna, się mną opiekowała – wspomina pani Teresa.

Później były liczne perypetie mieszkaniowe – jak to po 
wojnie... W 1960 roku p. Józefa wyszła za mąż – za... Józe-
fa, wdowca, który miał na wychowaniu siostrzeńca swo-
jej pierwszej żony. Niestety, małżeństwo było krótkie, po 
7 latach Ciocia owdowiała. Został jednak z nią Przemek, 
krewny jej męża. I tak sobie jakoś radzili. Ciocia pracowała 
w Modzie Polskiej, była świetną krawcową, obszywała nas 
wszystkich. Teraz narzeka, że nie może sobie nawet guzi-
ka przyszyć, bo przykurcz mięśni, kłopoty ze stawami na 
to nie pozwalają. Świetnie też gotowała, a że pamięć ma 
nadal doskonałą to jeszcze teraz radzę się Jej w sprawach 
kulinarnych.

 Dnia 18 marca w naszym DPS-ie, obchodziliśmy 
100-tne urodziny naszej mieszkanki p. Józefy Szymanek. 
Udział w uroczystości zapowiedzieli: Prezydent Miasta 
Poznania p. Jędrzej Solarski, ks. biskup Grzegorz Balce-
rek, przedstawiciele ZUS, liczna rodzina, zaproszeni go-
ście. Plany pokrzyżował nam koronawirus, który wszędzie 
robi ogromne zamieszanie. Impreza urodzinowa zgodnie 
z obowiązującymi procedurami, odbyła się w skromnym 
gronie: Dyrekcja, kilku pracowników i mieszkańców, nie 
zabrakło tortu, kwiatów i życzeń. Szanowna Jubilatka 
była uśmiechnięta i szczęśliwa.         Hanna Szymkowiak

Od 1988 roku zamieszkaliśmy wszyscy razem: moja 
rodzina, Ciocia, Przemek. A później – tylko ja i Ciocia. I 
pewnie by tak było do teraz gdyby nie choroby. Najpierw 
liczne schorzenia i operacje pani Józefy, które ostatecznie 
przykuły Ją do łóżka. -Potem i ja zapadłam na zdrowiu 
– wspomina pani Teresa. - Nie byłam w stanie dać Cioci 
ciągłej, fachowej opieki. Podjęłyśmy wspólną decyzję - w 
czerwcu 2013 roku pani Józefa zamieszkała w DPS przy ul. 
Konarskiego. - A ja mieszkam nieopodal, więc nadal się 
widujemy, tak często jak to jest tylko możliwe. Zresztą ob-
darzana jest szacunkiem, miłością, życzliwością już przez 
kolejne pokolenia, więc odwiedzin ma sporo. Wszyscy pa-
miętają o Jej dobroci.

-Obiecujemy sobie, że jeszcze wyprawimy Cioci urodzi-
ny, może te następne na 101-lecie Jej urodzin!

                      Ewa Kłodzińska Fot. Hanna Szymkowiak
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tego jeSzCze nie było
Miało być zupełnie inaczej. 

Cały ten tekst miał być refleksją o 
wielkanocnych zwyczajach świą-
tecznych oraz zaproszeniem do 
skorzystania z celebracji tego wy-
jątkowego czasu, jakim jest Wiel-
ki Tydzień, w parafii na Głównej. 
Tymczasem kiedy zaczynałem pi-
sać ten tekst było już wiadomym, 
że w trosce o zwalczenie koronawirusa rząd polski wpro-
wadził ograniczenie liczby uczestników liturgii do pięciu 
osób plus obsługa. Co z tym fantem począć? Z kim i jak 
celebrować te najważniejsze dni w roku liturgicznym?

Nasuwa mi się propozycja trochę zaskakująca. W tra-
dycji żydowskiej świętowanie Paschy, a więc pamiątki 
wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej, wiąże się z uroczy-
stą wieczerzą. Podczas tej właśnie wieczerzy najmłodszy 
umiejący już mówić członek rodziny zadaje najstarszemu 
pytanie: "czym różni się ta noc od innych nocy?" W ten 
sposób zaczynała się trwająca przynajmniej pół godziny 
opowieść ukazująca, że tamto wyjście z niewoli jest po-
wodem do wielkiej wdzięczności Izraelitów wobec Boga 
jedynego. Skoro czekają nas święta wielkanocne z prawie 
pozamykanymi kościołami, to jest to dobra okazja do ta-
kiego przeżycia tych dni w naszych domach, aby starsi 
opowiedzieli o tych świętach młodszym z własnego boga-
tego doświadczenia.

To od naszej wyobraźni i zaangażowania będzie zale-
żało, czy zdobędziemy się na spotkanie przy stole w Wielki 

Czwartek wieczorem, aby posłuchać ewangelii o umywa-
niu przez Jezusa nóg Apostołom, aby przypomnieć sobie 
prawdę o ustanowieniu tego wieczoru Eucharystii i wspól-
nego modlitewnego podziękowania za swoją I Komunię 
i możliwość przyjmowania Chrystusa eucharystycznego 
podczas Mszy św. (Tak przy okazji to od nas będzie za-
leżało, czy tego wieczoru podziękujemy w swoich modli-
twach za kapłanów nam służących, bo to także dzień ich 
święta – dzień ustanowienia kapłaństwa dla sprawowa-
nia Eucharystii.)

To od naszej wyobraźni i zaangażowania będzie za-
leżało, czy zdobędziemy się w Wielki Piątek w naszych 
domach na odczytanie ewangelii Męki Pańskiej, odpra-
wienia Drogi Krzyżowej i podjęcia choćby chwili adora-
cji krzyża – znaku męki Jezusa, ale i Jego zwycięstwa nad 
grzechem, piekłem i szatanem.

To od naszej wyobraźni i zaangażowania będzie zale-
żało, czy wieczorem w Wielką Sobotę obdarujemy siebie 
lekturą aż ośmiu czytań ukazujących w skrócie historię 
zbawienia i odnowimy przyrzeczenia chrzcielne trzyma-
jąc w rękach zapalone nasze świece chrzcielne, bo w ta-
jemnicy zmartwychwstania Jezusa kryją się też narodziny 
Kościoła, do którego zostaliśmy włączeni na mocy chrztu 
św.

Na koniec zaś chciałbym Wam wszystkim zostawić sło-
wa, które przed laty przyjąłem jako życiowe motto kapłań-
skiej posługi – zaczerpnięte z psalmu 37: "Miej ufność w 
Panu i czyń to, co dobre." Tego się trzymajmy i tym żyjmy 
od święta i na co dzień. Niech to będą moje dla Was – mo-
ich Parafian świąteczne życzenia w tak dziwnym czasie, 
jak obecny.                    ks. prob. Zbigniew Szlachetka

Mieszkańcy mogą już tylko wspominać starą topolę, 
ktora przegrała z chorobą i musiała zostać usunięta. 

Instalacja artystyczna stworzona na Paradę Sobótkową 
2019 , tu pokazana podczas Dnia Sąsiada. Fot. M łaskomy
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Fyrtel Główna

nauka zdalna
W  imieniu nauczycieli  

Szkoły Podstawowej 45 im. 
Okrętu Rzeczypospolitej Pol-
skiej ,,Poznań”  informuję 
Państwa o gotowości naszych 
nauczycieli do pracy. Będzie-
my wspierać uczniów oraz 
przesyłać materiały eduka-
cyjne online.

Nauczyciele  będą kon-
taktować się z Państwem lub 
z uczniami w celu przekazania informacji o szczegółach 
współpracy. Zależy nam szczególnie, by wyjątkowym 
wsparciem  objąć uczniów klasy ósmej, których czeka eg-
zamin ósmoklasisty, ale nie zapominamy o pozostałych na-
szych uczniach, tych starszych i tych najmłodszych. 

W ostatnich tygodniach wszyscy zadajemy sobie pyta-
nie, jak poradzić sobie z  nową sytuacją, w której się znaleź-
liśmy.  Jeszcze nigdy w historii polskiej szkoły nie mieliśmy 
do czynienia z koniecznością tak długiej nauki za pomocą 
internetu. A zarazem wiemy, że znalezienie dobrych i sku-
tecznych rozwiązań jest kwestią czasu. Wymaga to przede 

wszystkim współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów 
oraz wyrozumiałości każdej ze stron.

Nasi nauczyciele w czasie zawieszenia zajęć wykonu-
ją pracę zdalnie i są  w kontakcie w ramach nauki onli-
ne. Informacje są  rozsyłane  za pośrednictwem dziennika 
elektronicznego. Zależy nam na tym, by zachować ciągłość 
procesu edukacyjnego.  Wysyłamy zadania, materiały do 
opracowania, lekcje, licząc na współpracę z rodzicami w 
tym trudnym dla wszystkich czasie.

Wszyscy mamy nadzieję, że kwarantanna społeczna w 
Polsce nie potrwa długo i niebawem powrócimy do stacjo-
narnego trybu pracy. Bardzo proszę rodziców, nauczycieli 
i uczniów  o rozwagę i ostrożność. Proszę unikać miejsc, 
gdzie są duże skupiska ludzi, ograniczyć wychodzenie z 
domu, dbać o higienę i dostosować się do wszelkich no-
wych wytycznych.  To od nas wszystkich zależy, czy łań-
cuch zakażeń zostanie przerwany. Pamiętajmy, możemy 
zakażać innych czując się dobrze!!!

Czas, który musimy spędzić w domu nie jest czasem ła-
twym i nie powinien to być czas wolny od nauki, dlatego 
bardzo proszę zachęcić dzieci do odpowiedzialnej pracy. 
Nauczyciel będzie musiał wystawić pozytywne oceny, by 
uczeń uzyskał promocję do następnej klasy. Dzisiaj jedy-
nym sposobem na to jest praca przez internet! 

                             dyrektor Szkoły Podstawowej nr 45 
                               im ORP Poznań dorota Urbanowicz

Osiedle Główna. W kwadrans można dojechać do centrum 
Poznania. Jest tutaj mnóstwo zieleni oraz rozrastające się nowe 
osiedla, ale również fabryki i magazyny, nad którymi góruje „wie-
ża” elektrociepłowni Karolin.–Przyglądamy się naszej dzielnicy i 
próbujemy ją zmieniać – wyjaśnia Daniel Stachuła, koordynator 
działań. Czego jmożna spodziewać się na Głównej w tym roku? 

Główna: pogłosy, czyli warsztaty chóralne dla seniorek i 
seniorów. Zajęcia prowadzone przez dyrygentów chóralnych – 
Joannę Bardzką i Damiana Kacnera 

Fyrtel_sound, czyli cykliczne warsztaty gry na ukulele dla 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia poprowadzi Przemy-
sław Śledź. 

Potańcówki, czyli dwa spotkania taneczne powiązane z ar-
gentyńskim tangiem oraz muzyką wykonywaną na żywo przez 
kwintet dęty.

Art_science, czyli warsztaty z pogranicza nauki i sztuki pro-
wadzone przez Jakuba Sypniewskiego w oparciu o strategię IBSE 
(nauczania przez naukowe dociekanie). Młodzież z Głównej po-
przez samodzielne prowadzenie doświadczeń naukowych pozna 
wiele efektów specjalnych używanych w teatrze (m.in. rozszcze-
pianie światła, dym, unoszenie przedmiotów itp.).

Mobilna galeria sztuki, czyli cykl pięciu familijnych spo-
tkań, który przybliży mieszkańcom Głównej ofertę poznańskich 
galerii sztuki i muzeów. Na wspólne oglądanie wystaw zabierze 
uczestników Karolina Brzezicka – historyczka sztuki.

Stworzenie dzielnicowej gry miejskiej, w której wydobyte zo-
staną ciekawe historie związane z zakamarkami dzielnicy,warsz-

taty Budujemy bazę!, podczas których wypracowana zostanie 
koncepcja renowacji przestrzeni podwórka, czyli miejsca inte-
gracji, odpoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej,warsz-
taty Główna_design, czyli konstruowanie ekologicznych mebli 
miejskich, które wkomponowane zostaną w przestrzeń bazy-
,stworzenie Biblioteki Sąsiedzkiej, czyli zbiórka książek oraz zbu-
dowanie regałów miejskich z książkami do korzystania w wol-
nym dostępie – spełnienie największego marzenia mieszkańców 
i mieszkanek Głównej.

Tworzymy Główne Centrum Kultury, czyli kreatyw-
ne podwieczorki. SMAK podkreśla, że Fyrtel_Główna to miejsce 
otwarte, do którego każdy uczestnik i uczestniczka może wpro-
wadzić nową jakość i zainicjować ciekawe działania. Warsztaty 
kulturowo-kulinarne, podczas których wspólne przygotowywa-
nie potraw stanie się doskonałą okazją do lepszego poznania się,

Archiwum Społeczne Głównej, cykl spotkań poświęcony 
społecznej archiwistyce. – Poprzez wydobywanie na światło 
dziennie niemal zapomnianych historii czy zbieranie i archiwi-
zowanie fotografii, chcemy ocalić od zapomnienia te elementy 
przeszłości, które ukształtowany specyficzną pamięć miejsca – 
mówi Ewelina Chatłas, koordynatorka archiwum.

dzień Sąsiada 2020
W czerwcu planowane jest duże wydarzenie skierowane do 

mieszkańców Głównej i dzielnic przyległych – Dzień Sąsiada.  W 
tym roku podczas wspólnego święta planujemy zaprezentować 
efekty naszych cyklicznych warsztatów: koncert kapeli ukule-
listów oraz koncert  chóru seniorek i seniorów. Nie zabraknie 
oczywiście dzielnicowej potańcówki, która w zeszłym roku cie-
szyła się sporą frekwencją! – dodaje Zuzanna Głowacka, koor-
dynatorka działań. hcemy wskazać na ich potencjał wspólnoto-
twórczy, a także pokazać, że każdy fyrtel kryje za sobą interesują-
ce mikrohistorie – dodaje Daniel Stachuła.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie interneto-
wej SMAK: www.animatorzysmak.pl. 

SPołeCzne Centrum
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Szkoła PodStawowa z oddziałami gimnazjalnymi nr 45 im. orP „Poznań” Przy ul. harCerSkiej 3
     "CZYTAM Z KLASĄ"

Dzięki temu  projektowi dzieci poznały  ciekawe przygody, 
fascynujące miejsca i miały dużo zabawy. Projekt rozpoczął się  
od wykonania plastelinowych ludzików, które będą im towa-
rzyszyć podczas czytelniczych spotkań. Po przeczytaniu książki 
„Dzieci z Bullerbyn” o przygodach dzieci ze szwedzkiej wioski,  
uczniowie wykonali zakładki do książek, plakaty oraz portrety 
bohaterów lektury. Dużo  frajdy sprawiło im wykonanie makiety 
prezentującej zagrody głównych bohaterów.  Kolejną interesu-
jącą lekturą była  książka „O psie, który jeździł koleją”. Ucznio-
wie poznali przygody Lampo, psa, który podróżował koleją po 
Włoszech.  Przy okazji  dowiedziały się również wielu ciekawych 
informacji na temat Włoch. Młodzi czytelnicy rozwijali także 
swoje pisarskie umiejętności, opisywali swoją   ulubioną przygo-
dę. Ponadto został zorganizowany konkurs głośnego czytania, a 
część uczniów wykonała plakat,  zachęcający koleżanki i kolegów 
do przeczytania interesującej lektury. Mamy nadzieję, że wszyst-
kie te działania zachęcą młodych ludzi do czytania książek

MIĘdZYNAROdOWY dZIEŃ KOTA
Koty mają bardzo duże znaczenie w życiu człowieka, zarów-

no te udomowione, jak i wolno żyjące. Dzień kota ma zwrócić 
uwagę na ciężki los tych czworonogów, które straciły dom. A kto 
najbardziej lubi te zwierzaki, oczywiście dzieciaki. Wykonaliśmy 
portrety tych dostojnych wąsatych koteczków. Na wystawie znzły 
się rysunki i wyklejanki puszystych ulubieńców. 

NABÓR  KLASA I SPORTOWA
Szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP ,,Poznań” w Poznaniu  

ogłasza nabór  do klasy I sportowej na rok szkolny 2020/2021  dla 
młodych piłkarzy oraz młodych koszykarek  (chłopcy piłka noż-
na, dziewczęta piłka koszykowa). Składanie wniosków do klasy 
sportowej  będzie się odbywało od  6 do 16.kwietnia 2020.

Już od września 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 45 w 
Poznaniu, oprócz klasy ogólnodostępnej,  zostanie  utworzona  
pierwsza klasa sportowa    o profilu piłka nożna chłopców oraz 
piłka koszykowa dziewcząt. Szkoła na ulicy Harcerskiej dyspo-
nuje profesjonalną  bazą sportową, w skład której wchodzą: sala 
gimnastyczna, hala sportowa z widownią, boisko ze sztuczną 
nawierzchnią  oraz aula do sportów walki i gimnastyki.  Dzięki 
takim warunkom placówka ma możliwość realizacji poszerzone-
go programu wychowania fizycznego,  w którym uczniowie od 
pierwszej klasy, oprócz 3 godzin wychowania fizycznego, będą 
mieli  dodatkowe 3 godziny treningów piłki nożnej lub koszyko-
wej, które z pewnością pomogą im rozwinąć sportowy talent. 

Tradycje klas sportowych w naszej szkole sięgają już 10 lat 
- mówi Pani Dyrektor Dorota Urbanowicz i dlatego jesteśmy 
gotowi, aby wykorzystać nasze doświadczenia w szkoleniu spor-
towym od klasy pierwszej. Cieszymy się, że takim zaufaniem 
obdarzył nas Wydział Oświaty. Obecną sytuacja epidemio-
logiczna  zakłóca funkcjonowanie szkoły, stąd też możliwość 
składania wniosków stacjonarnie odbywa się ograniczonym 
zakresie, dlatego zachęcamy do składania ich  w formie elek-
tronicznej pod adresem szp45@poczta.onet.pl. Przypominamy 
też o harmonogramie składania wniosków do klas sportowych: 
6 kwietnia 2020 r. do 16 kwietnia .2020r.  
Wszystkie informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie 
internetowej szkoły. Zachęcamy do kontaktu  w formie elek-
tronicznej lub telefonicznej, odpowiemy na pytania i udzielimy 
szczegółowych wyjaśnień.

dokumenty (wniosek o przyjęcie do szkoły potwierdzo-
ny podpisem prawnego opiekuna kandydatki/kandydata, 
oświadczenia rodziców o stanie zdrowia dziecka, że nie ma 
przeciwwskazań do udziału w testach sprawnościowych) na-
leży składać w sekretariacie szkoły przy ul. Harcerskiej 3 od 
6.04.2020r. do 27.04.2020 r. 



13

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

biuletyn PoliCyjny
 Ul. Tomickiego. Mężczyzna lat 37 notowany, na-

ruszył zakaz zbliżania się do zgłaszającej wydany przez 
Sąd Rejonowy w Poznaniu. Sprawca zatrzymany

Ul. Modlińska. N/n sprawca z wynajmowanego 
pokoju dokonał kradzieży notbooka Dell. Straty na 
szkodę zgłaszającego- obywatela Ukrainy. 

Ul. Krańcowa. Mężczyzna lat 25 posiadał przy so-
bie susz roślinny. Zatrzymany na gorącym uczynku 
przez f-szy OPP Poznań. Os. Rusa. N/n sprawca doko-
nał kradzieży spryskiwaczy reflektorów z samochodu 
Renault Laguna zaparkowanego na parkingu osiedlo-
wym nie strzeżonym. Brak monitoringu.  . 

Ul. Ożarowska. Poprzez wepchnięcie okna wła-
mano się do domu jednorodzinnego, a następnie do-
konano kradzieży telewizora marki Philips oraz wier-
tarki marki Bosch. Łączna wartość strat 2000 zł na 
szkodę zgłaszającego. 

Rondo Śródka. Mężczyzna lat 18 nienotowany, 
posiadał susz. Sprawca zatrzymany przez f-szy OPP 
Poznań. Ul. Zawady. N/n sprawca poprzez wycięcie 
dokonał kradzieży katalizatora z pojazdu marki Mit-
subischi Carisma powodując straty w wysokości 700 
zł na szkodę zgłaszającego.

Ul. Smolna. N/n sprawca poprzez wybicie szyby 
włamał się do pojazdu marki Ford Fiesta z którego 
wnętrza dokonał kradzieży okularów korekcyjnych 
oraz kluczy od domku letniskowego. Straty 1470 zł na 

szkodę zgłaszającej.
Ul. Warszawska. Podczas kontroli drogowej poli-

cjanci KP Poznań Nowe Miasto ujawnili nieprawidło-
wość wskazania drogomierza pojazdu marki Renault 
Megane.  Ul. Bałtycka. Mężczyzna lat 31 notowany za 
oszustwa posiadał przy sobie środki narkotyczne w 
postaci suszu roślinnego oraz tabletki. Zatrzymany 
przez funkcjonariusza OPP KWP. Ul. Wołkowyska. 
Na terenie budowy dokonano kradzieży 8 m przewo-
dów zasilających. Straty 9000 zł

Ul. Falista. Mężczyzna lat 31 wyskoczył z miesz-
kania z wysokości IV piętra na trawnik. Ratownicy 
medyczni przybyli na miejsce stwierdzili zgon męż-
czyzny. Podczas oględzin z udziałem prokuratora oraz 
lekarza ZMS wykluczono udział osób trzecich.  

Ul. Nieszawska. Mężczyźni lat 51 i 29 poprzez 
wyłamanie zamka w drzwiach włamali się do alta-
ny, a następnie dokonali kradzieży telewizora marki 
Samsung oraz skrzynki z narzędziami. Straty 1250 zł. 
Sprawcy zatrzymani na gorącym uczynku przez f-szy 
KP Wodny wspólnie z funkcjonariuszami RPI.    

Ul. Kępa. N/n sprawca poprzez wyłamanie rolety 
oraz okna dokonał włamania do pomieszczeń admi-
nistracyjnych CK Miłostowo, a następnie kradzieży 
sejfu bez mocowania, z zawartością pieniędzy w kwo-
cie 8622zł. 

 Ul. Ostrowska. N/n sprawca na terenie posesji z 
trzech pojazdów dokonał kradzieży 6 akumulatorów. 
Łączna wartość strat 2820 zł na szkodę zgłaszającego. 
Miejsce zdarzenia nie monitorowane.  

CzaSoPiSmo mieSzkańCów „my” od 20 lat uCzeStniCzy 
w Codziennym ŻyCiu oSiedlowyCh SPołeCznośCi
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 ZEGARMISTRZ
        Wojciech i jan Gugnacki
   Ul. Goplańska 9   Os. Warszawskie  
   tel. 61 870 84 17  w.gugnacki@o2.pl
   kom. 662 24 25 25,  602 27 28 60
   Czynne:  pn.-pt.  9-18    sob. 10 -14

www.kamieniarz.org.pl  

500 gotowych wzorów w ekspozycji
Granit już za 2000 zł!!!

Ławeczki i akcesoria nagrobkowe
Najwyższa jakość, indywid. projekty

Zakupy na raty

Punkty sprzedaży: ul. Mogileńska 42
Ul. Lechicka 60

Bogucin, ul. Gnieźnieńska 90
Tel. 61 879 49 86, 606 944 490

www.nagrobki-granitex.pl

Tel. 61 653 26 49          509 207 061 

restauracja.graczyk@gmail.com
www.restauracjagraczyk.pl

RESTAURACjA

Rentgen zębów
Protetyka (raty)

Leczenie ozonem
Leczenie laserem

kołobrzeg
AtrAkcyjne

nIEKRęPująCE
b. tAnie Pokoje 
i APArtAmenty

W dzieLnicy sAnAtoryjnej
 waclaww@neostrada.pl

      Tel. 94 351 72 34

   505 155 276, 697 144 395

 

Jest to urządzenie 
do wytwarzania prądu 

za pomocą roweru
www.energorower.pl

tel: 695 661 552 
 biuro@energorower.pl

energorower

   kuśnierStwo
    kaletniCtwo 

Szycie futer, kożuchów 
i wyrobów ze skór licowych.

Wymiana zamków,przeróbki.
Ul. Mińska 47 Os.Warszawskie

Tel. 618 709 278  

ul. główna 62, Poznań
Czynne: pn-pt 10-17 

ostatnia sobota w miesiącu 10-13
tel. 728 777 278 www. optyk-majchrzak.pl

    okulary od 98 zł +
bezPłatne badanie wzroku  

 taka reklama
koSztuje 29 zł 
61 876 84 88,   506 972 404
   e-mail: sd@roletim.pl

ośrodek
Szkolenia kierowCów
organizuje kursy na prawo jazdy kat.  b

dla bardziej i mniej zdecydowanych
gwarantując profesjonalną naukę

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

www. osk-majchrzak.vrs.pl



Pomost nad bagienkiem w dolinie Cybiny. 
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