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W tym numerze podążamy
śladem grudniowych wizyt
kopii cudownego obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej
w najbliższych parafiach

Przyjęcie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przed kościołem św. Jana Jerozolimskiego s.2

2

przy kopii cudownego obrazu

-Nie było takiego momentu – mówi ks. proboszcz Paweł
Deskur – aby w naszej świątyni św. Jana Jerozolimskiego za
Murami – nie było modlących się parafian. Raz – więcej, raz
– mniej, ale zawsze ktoś czuwał. Nie spodziewałem się takiego
poruszenia duchowego, wywołanego wizytą kopii cudownego
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii na Komandorii. Dla mnie to było wielkie zaskoczenie pełne uradowania.

My, Polacy, mamy szczególny sentyment do Jasnogórskiej
Pani w Jej obrazie. Dało się to wyczuć zwłaszcza podczas Apelu
Jasnogórskiego, ale również wtedy gdy np. modliły się dzieci. O
północy z 6 na 7 grudnia mieliśmy pasterkę maryjną celebrowaną przez kapłanów pochodzących i pracujących wcześniej w
naszej parafii. Trudno tu wszystkich wymienić, a byłoby ich jeszcze więcej gdyby nie pandemia, która zatrzymała kapłanów na
placówkach poza Polską, a czasem wiek... Dziękuję wszystkim,
którzy przyczynili się, aby ta Wizyta miała tak godną oprawę...
(E K) Fot. na tej stronie i na okładce Waldemar Malicki

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

3

Przez cały styczeń (do 2 lutego) w kościołach podziwiać
można szopki zwane też żłóbkami czy stajenkami, ze Świętą
Rodziną, pastuszkami, zwierzątkami, a od 6 stycznia – figurami Trzech Króli.
My pokazujemy tegoroczną stajenkę w kościele św. Jana
Jerozolimskiego za Murami. ,,Budowniczymi” byli panowie
Henryk Kweiser, Andrzej Charubiński i Błażej Wilk.

Pandemia nie uniemożliwia odwiedzenie żłobka. Przeszkodziła natomiast (ponownie) w wizytach duszpasterskich – kolędowaniu księży od mieszkania do mieszkania. W niektórych
można było zaprosić duszpasterza na indywidualne spotkanie.
Odbywają się też msze św. ze specjalną modlitwą o błogosławieństwo naszych domów i ich mieszkańców. Można też w gronie rodzinnym poświęcić samodzielnie mieszkanie i zmówić stosowną
modlitwę, zaśpiewać kolędę. (E.K.) Fot.: Waldemar Malicki

Wsparcie finansowe dla niepełnosprawnych

Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Masz prawo do otrzymania dofinansowania pobytu na turnusie rehabilitacyjnym,
likwidacji barier technicznych, architektonicznych i w komunikowaniu się, zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
Wnioski będą przyjmowane od 1 stycznia 2022 do końca
przyszłego roku.
-Dofinansowanie pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wyjaśnia Piotr
Czajka, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Ze względu na pandemię nie będzie możliwości
osobistego pobrania wniosku w siedzibie Ośrodka. W trosce o
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zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów zachęcamy do korzystania z poczty tradycyjnej lub elektronicznej, platform internetowych, skrzynek podawczych oraz strony internetowej MOPR.
Gotowe formularze wniosków można pobrać ze strony www.
mopr.poznan.pl. Osoby, które nie mają możliwości pobrać
wniosku z internetu mogą zamówić bezpłatną wysyłkę formularza wniosku na wskazany adres – mówi Michał Wieczorek,
kierownik Sekcji do spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Zamówienia wysyłki papierowego formularza na adres domowy należy składać telefonicznie, dzwoniąc pod numery:
61 878 19 44; 61 878 19 45; 61 878 17 34; 61 878 19 38; 61 878
17 31, 61 878 17 33. Pod tymi numerami można też uzyskać więcej informacji na temat rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami . MOPR obsługuje jedynie mieszkańców miasta
Poznania. Mieszkańcy powiatu poznańskiego powinni zwrócić
się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
Wnioski można składać tradycyjną drogą pocztową na adres:
MOPR Poznań; ul. Cześnikowska 18B; 60-330 Poznań ą , wysłać
skan wniosku na specjalne utworzone na tę okazję adresy mailowe oraz zostawiając wniosek w skrzynce podawczej ustawionej
przed wejściem do siedziby Ośrodka przy ulicy Sienkiewicza 22
lub Cześnikowskiej 18 Nie będzie prowadzona, jak w ubiegłych
latach, akcja przyjmowania wniosków w Poznańskim Centrum
Świadczeń przy Małachowskiego.
MOPR POznań
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Nasza lokalna telewizja Cybina TV

Cykl audycji poświęconych edukacji na temat migracji
dzików na tereny zurbanizowane dobiegł końca. Zapraszam
Państwa do obejrzenia trzech ostatnich odcinków, z udziałem
przewodniczącej Rady Osiedla Strzeszyn pani Małgorzaty Bogusławskiej, Przewodniczącej Rady Osiedla Ławica pani Małgorzaty Stawskiej, pana Łukasza Polakowskiego z Zakładu
Lasów Poznańskich i profesora Pawła Węgorka z Instytutu
Ochrony Roślin.

Życzymy Państwu
w Nowym 2022 Roku
Wszelkiej pomyślności,
spełnienia marzeń
i oczywiście do zobaczenia
na kanale CybinaTV !

Redaktor Naczelny CybinaTV
Krzysztof Bartosiak

W kolejnym odcinku wypowiadał się w imieniu Straży Miejskiej Inspektor Piotr Trąbka, a podsumował cały cykl Dyrektor
Zakładu Lasów Poznańskich pan Mieczysław Broński. Jest nam
niezmiernie miło, iż to nasz kanał miał możliwość realizacji tych
audycji.
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,,OTWARTE SERCA- POMOCNE DŁONIE"

W dniu 12 grudnia byliśmy współorganizatorem koncertu charytatywnego ,,Otwarte serca-Pomocne Dłonie" wraz
z Fundacją Akuratna, Stowarzyszeniem Miłośnicy Doliny
Cybiny, „Przystankiem Folwarczna”. Koncert realizowany był
w ramach Betlejem Poznańskiego. tym razem dla 8-letniego
Norberta Dąbrowskiego, który od 7 lat zmaga się z dwiema
bardzo rzadkimi chorobami, oraz dla 19-letniego Bartka Judzina, który jest po przeszczepie i przechodzi kolejne cykle
chemioterapii.

Podczas koncertu charytatywnego wystąpili:

Grupa „Gorące Serca” z zumbą, Kapela Podwórkowa „Swoja
Wiara”, Szkoła tańca Fred Astaire Dance Studio, Zespół THE
SYNKI, Klub taneczny Activus, Zespół muzyczny „Mały Fragment Rzeczywistości, Chór Kameralny Armia św. Jerzego, Maurycy Majewski zagrał na trąbce, Duet gitarowy „Guitarholic”
Grossmann & Janowski, the Old Band. Finałem była inscenizacja
grupy rekonstrukcji historycznej Bellator Societas.
Słowa uznania należą się wolontariuszom:
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego, XIV
Szczep Harcerski „Błękitna Czternastka” im. het. Stanisława Żółkiewskiego
Partnerami wydarzenia byli: Biuro Podróży Salon Wakacji, Restauracja Lizawka Ogólnopolska Ambasada Dziczyzny,
Restauracja Browarna Przystań, Anna Ossowska Optyk Okulista,
Karina Kozanecka Optyk Plus Minus, Cukiernik Krzysztof Dym-

ny – Muzeum Czekolady, Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, Kosmetyki samochodowe – Billy Błysk, Stylistka – Dress
no Stress, PSŻ Skorpiony Poznań, Kozłowski Wędliny, Kurczak
z Rożna Antoninek, PO-znańskie klasyki PRL-u, Sklep Natka
w Antoninku.
W kweście publicznej zebraliśmy ponad 6 tys. zł, które zostały przelane na konta chorych chłopców.
Film z tego wydarzenia ukaże się niebawem na kanale. Zapraszamy !
Najnowsze produkcje:
- Konferencja Prasowa nowego Zarządu PSŻ
- ,,Tramwaj Pokoleń" - historia rodu tramwajarzy.
Załączamy kilka zdjęć sygnalnych na poprzedniej stronie
Krzysztof Bartosiak
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Obraz Matki Bożej Częstochowskiej w KObylepolu

Dziennik czasu zarazy

Piąta Odsłona

Zaglądam do ,,Dziennika...” sprzed roku.
Wówczas premier orzekł ,,wygrywamy z pandemią” (no, cóż, jasnowidzem to on nie był).
Wiele emocji wzbudzały pierwsze szczepienia
przeciw zarazie, a ci, którzy mężnie nadstawiali
ramię, traktowani byli niczym bohaterowie czy
jacyś celebryci: wywiady, zdjęcia – tylko ścianki brakowało. Skandale też były, bo niektórzy
– znani i uznani - szczepionkę przyjęli poza
kolejnością... Przez miniony rok ,,w temacie” zarazy doświadczyliśmy wielu paradoksów. Niestety, nadal one nam towarzyszą. Ot,
choćby odwołanie miejskiego sylwestra (nie tylko w Poznaniu), ale
przyzwolenie na doroczny jarmark bożonarodzeniowy zostało wydane: tłumy, zwłaszcza w weekendy. Maseczki często zapomniane, o dystansie fizycznym mowy nie ma. Jest wytłumaczenie, że to
otwarta przestrzeń, więc jest bezpieczniej(?). Nie milkną dyskusje o
nie/skuteczności amantadyny – zaraz po ograniczeniu jej sprzedaży, pacjenci lek z wielu aptek... wykupili i leczą się sami. A dzieciaki znowu uczą się zdalnie: w pierwszej wersji tylko ,,przez chwilę”,
ale, zdaje się, że będzie ona trwała dość długo.
Zaraz na początku grudnia'21 powiało zgrozą, bo sądzi się, że
nowa mutacja zarazy - Omikron - jest 450 proc. bardziej zakaźna
od poznanych wcześniej. Ponoć najczęstszym pierwszym objawem
jest... drapanie w gardle - internauci naśmiewają się do rozpuku!
Inne objawy to nieżyty nosa, suchy kaszel, ból mięśni w dolnych
partiach pleców. Jakkolwiek jest, to właśnie Omikron zamyka granice, wymusza zaktualizowanie wyników testów itd. Nie cichną
spory i dyskusje specjalistów czy podane do tej pory szczepionki
ochronią (i z jaką mocą) przed Omikronem. W pierwszym tygo-

dniu grudnia'21 jest ok. 27 tys. - 28,5 tys. nowych zachorowań
na dotychczasowy wariant koronawirusa (czasem trochę mniej,
czasem – więcej) i ok. 500 - 600 zgonów. Coraz częściej różne
placówki nie wpuszczają na swój teren osób nie zaszczepionych,
m.in. CK Zamek. Zmniejszono limity osób (od 15 grudnia), które
mogą uczestniczyć w weselach, imprezach kulturalnych itp. wydarzeniach. To wszystko przypomina mi nakładanie plastra na nie
wyleczoną ranę.
W połowie grudnia Omikron przekroczył granice naszego kraju. Wykryto go u 30-letniej obywatelko Lesotho i 3 -letniego dziecka z Warszawy. Wkrótce Omikronu w Polsce jest znacznie więcej.
Tragicznie brzmi informacja z USA, gdzie nowa zaraza jest już w
44 stanach, (najwyższe rekordy zakażeń padły w Nowym Jorku)
i mówi się, że może być nawet milion zakażeń dziennie w tym
kraju. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdza, że Omikron jest
już w 77 krajach.
W drugiej dekadzie grudnia wydaje się, że pandemia wyhamowuje (o czym mówi minister zdrowia), niestety, wzrasta ilość
zgonów, nawet do 775 (22 grudnia) a od początku miesiąca odnotowano ich 8430 (na II miejscu jest Austria z 1000 zgonów).
,,Polska czarnym punktem” na mapie Europy – piszą zagraniczne
media a jeden z naszych profesorów określa rzecz dobitnie: ,,Polska
wymiera”.
Zaraz po świętach Wirtualna Polska podaje, że jest 5 tys. nowych zachorowań i 48 zgonów. Czy dane są zgodnie z rzeczywistym stanem pandemii – trudno orzec.
Tymczasem grozi nam potężna i niezwykle niebezpieczna V
fala pandemii. Mimo to prawdopodobnie tłumy będą się bawić w
sylwestra w Zakopanem, ale np. zapobiegliwi Holendrzy wprowadzają (do 14 stycznia'22) lockdown, pozostawiając otwarte tylko
sklepy spożywcze, ograniczając kontakty międzyludzkie do dwóch
osób.
W życzeniach bożonarodzeniowych przeważały te dotyczące zdrowia. Zapewne i w noworocznych one będą najważniejsze!
Ewa Kłodzińska
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KOpia Obrazu na Osiedlu Warszawskim

W sobotę 20 listopada na Mszy św. o godzinie 18 w Parafii
Chrystusa Odkupiciela rozpoczęły się misje parafialne, poprzedzające Nawiedzenie Obrazu MB Częstochowskiej. Misje
te trwające do niedzieli 28 listopada przeprowadził na zaproszenie ks. Proboszcza, misjonarz o. Józef Stępień (fot niżej)paulin, proboszcza w kościele NMP w Wągrowcu,

Uroczystości drugiego dnia nawiedzenia Obrazu M. B. Częstochowskiej rozpoczęły się o godzinie 7.30. Po nocnym czuwaniu odbyło się nabożeństwo – Godzinki.

Przez cały ten okres, codziennie, nauki głoszone przez o. Józefa rozpoczynały się modlitwą różańcową o 7.30, po niej następowała Msza św. z nauką. Po południu miała miejsce adoracja
Najświętszego Sakramentu, o godzinie 18.oo Msza św. z nauką,
a o godzinie 21.oo Apel Jasnogórski przeprowadzany przez Ojca
misjonarza.
W niedzielę 28 listopada na wieczornej Mszy św. nastąpiło
zakończenie parafialnych misji. Delegacja Pań w imieniu całej
Parafii podziękowała o. Józefowi za przeprowadzone rekolekcje,
za wygłoszone Słowo Boże, które przygotowało nas na przyjęcie
Obrazu M. B. Częstochowskiej.

O godzinie 8.15 rozpoczęła się Msza św., na którą przybyli
uczniowie oraz nauczyciele ze szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. W czasie tej Mszy św., jak i w czasie całej
uroczystości nawiedzenia Obrazu, towarzyszył nam również
szkolny poczet sztandarowy.

O północy rozpoczyna się uroczysta Msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Mszy św. przewodniczy nasz
były proboszcz ks. kanonik Wojciech Ławniczak (fot. niżej),
w koncelebrze z kapłanami, którzy wywodzą się z naszej Parafii
lub tu pracowali.
O 10.30 odprawiona została Msza św. z udziałem chorych i
starszych, na której udzielono także Sakramentu Chorych.
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Przez cały dzień trwała indywidualna adoracja Obrazu aż do
ostatniej, pożegnalnej Mszy św., sprawowanej o godzinie 16.oo
przez naszego proboszcza ks. Tomasza Bulińskiego.		

Szczególnym gościem parafialnej wspolnoty podczas podejmowania Obrazu był arcybiskup Stanisław Gądecki.

Teraz pozostały już tylko ostatnie, pożegnalne słowa wypowiedziane przez parafialną delegację oraz kończące wystąpienie ks.
Proboszcza, który w swojej wypowiedzi wyraża podziękowanie
Nasz ks. Proboszcz zajmuje miejsce w samochodzie obok Kuza łaskę nawiedzenia i równocześnie zawierza MB Częstochow- stosza Obrazu i wraz z parafialną delegacją odprowadza Obraz,
skiej cała naszą Parafię.
aby przekazać Go do następnej parafii.

I ostatnia już ceremonia kończąca nawiedzenie Obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej w naszej Parafii – w procesji odprowadzamy Obraz do samochodu – kaplicy.

Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
dobiegło końca. To było wielkie wydarzenie w życiu Parafii, w życiu każdego uczestnika tego spotkania. Było to
uroczyste spotkanie M. B. Częstochowskiej z całą parafialną wspólnotą.
Tekst i zdjecia Jerzy Olszewski
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Pierwsi Goście
Mateusz „Biszop” Biskup pochodzi
z Osiedla Antoninek, gdzie chodził
do Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul.
Mińskiej. Po ukończeniu studiów w
USA mieszkał 10 lat w Szkocji, pracując
w przemyśle naftowym. Obecnie mieszka w
Bangkoku, gdzie pracuje jako nauczyciel
języka angielskiego. Prowadzi kanał na
Youtube pt. „Belfer w Tajlandii”.

Pandemia przejechała się walcem po przemyśle turystycznym w Tajlandii. Przez prawie dwa lata Krainy Uśmiechu nie
odwiedził niemal nikt. Ogromne restrykcje związane z opanowaniem pandemii skutecznie zniechęcały do wakacji w Tajlandii. Na szczęście ostatnio zaczęło się to zmieniać.
Trzecia fala powoli tutaj wygasa – codziennie notuje się poniżej 3 tysięcy przypadków zakażeń. Postanowiono więc ożywić
przemysł turystyczny i otwarto kraj na turystów. Nie bezwarunkowo jednak – pewne obostrzenia nadal pozostają. Aby wjechać
do Tajlandii należy uzyskać Thailand Pass, czyli rodzaj przepustki. Aby ją dostać trzeba udowodni, że jest się w pełni zaszczepionym i posiadać ubezpieczenie na minimum 50 tysięcy Euro
pokrywające ewentualne leczenie koronawirusa. Mimo tych obostrzeń do kraju zaczęli przyjeżdża turyści. Wśród pierwszych
gości byli znajomi mojej Kuzynki, która poprosiła mnie o zajęcie
się nimi podczas ich pobytu w Bangkoku. Zgodziłem się z wielką
radością.
Uwielbiam oprowadzać moich gości po tym pięknym mieście,
opowiadać im o Tajlandii i tajskiej kulturze. Nie żebym był jakimś ekspertem, ale w końcu mieszkam tu już prawie sześć lat,
więc siłą rzeczy trochę ten kraj poznałem.
Moi goście z Polski – pięcioosobowa rodzina - udali się najpierw na wypoczynek na Phuket oraz Krabi i dopiero w ostatnią
sobotę przylecieli do Bangkoku, skąd wylatują do Polski w chwili, kiedy piszę te słowa. Na pokazanie im miasta miałem tylko
sobotni wieczór i całą niedzielę. Ale nic to! Dałem radę!

Bangkok wbrew pozorom nie jest bardzo męczącym turystycznie miastem. Główne jego atrakcje potrafię pokazać w ciągu
jednego weekendu. Pod warunikem, że moi goście mają dobre
buty i są wytrawnymi piechurami, bo zawsze jest dużo chodzenia. To taka moja filozofia jeszcze z czasów kiedy mieszkałem w
Nowym Jorku, po którym też często oprowadzałem moich gości
– „Nie poznasz miasta z okien taksówki, czy autobusu. Musisz je
przejść piechotą, zmęczyć się, spocić, poczuć zapach tego miasta,
jego magię!” Na szczęście moi goście i ich dzieci w wieku 8, 9 i
11 lat okazali się naprawdę dobrymi piechurami i ani razu nie
narzekali na bolące nogi.
W sobotę mieliśmy dość mało czasu, więc zabrałem ich tylko
do Chinatown. Ta część miasta najfajniej wygląda właśnie wieczorem, kiedy na chodnikach rozstawiają się uliczne garkuchnie,
a do każdej z nich ustawia się kolejka nie krótsza, niż te u nas za
PRL po cytryny. Te uliczne, obskurne na pierwszy rzut oka jadłodajnie serwują bowiem pyszne jedzenie.
Zabrałem gości na targ owocowy i pokazałem miejsca, gdzie
kręcono „KacVegas w Bangkoku” oraz naszych „Zmienników” w
reżyserii Stanisława Barei.
Następnego dnia zaserwowałem im prawdziwy „Bangkok w
pigułce”. Zaczęliśmy od parku Lumpini, gdzie mieli okazję zobaczyć wielkie warany żyjące na wolności i spokojnie przechadzające się między ludźmi.
Dalej poszliśmy do Snake Farm obejrzeć pokaz węży. To
bardzo ciekawa atrakcja, podczas której pracownicy farmy prezentują zwiedzającym najbardziej jadowite gady występujące w
Tajlandii.

Jedną z turystycznych atrakcji Bangkoku
jest pokaz jadowitych węży

Moi goście w Chinatown.

Potem pojechaliśmy kolejką do Domu Jima Thompsona. Jego
postać oraz wybudowany przez niego dom opisywałem w jednym z artykułów. Następnie pojechaliśmy do Wat Pho, by zobaczyć ogromnego Śpiącego Buddę, majestatyczną świątynię Wat
Arun (Świątynia Świtu) na drugim brzegu rzeki Chao Phraya,
Wielki Pałac, no i na samym końcu pojechaliśmy na słynną Khao
San Road.
Z zadowoleniem stwierdziłem, że moja kochana Khao San,
którą tak dobrze znam powoli budzi się do życia. Otwiera się coraz więcej knajpek, swoje podwoje otworzyło także kilka hoteli i
hosteli. Po dwuletniej hibernacji, ta jedna z najbardziej znanych
ulic w Azji powoli odzyskuje dawny blask.
Z wielkim smutkiem pożegnałem moich nowych znajomych
mając nadzieję, że kiedyś jeszcze się spotkamy.
Mam także nadzieję, że będę miał kiedyś okazję i Was Drodzy
Czytelnicy oprowadzić po Bangkoku!
Tymczasem życzę Czytelnikom zdrowych, spokojnych Świąt
Bożego Nrodzenia i wszystkiego dobrego w nowym roku!!!
Mateusz Biskup

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Częstochowska
i Niepokalana

Kiedy w terminologii kościelnej
używamy określenia „oktawa”, to najczęściej kojarzy nam się czas związany z tygodniem po Bożym Ciele. Trop
dobry, ale lepiej spojrzeć na niego
szerzej – to osiem dni następujących
po sobie. Dlaczego taki trochę dziwny wstęp? Dokładnie tyle dni dzieli
dwa bardzo wyjątkowe i ważne dni w
parafialnej wspólnocie na Głównej.
Oto we wtorek 30 listopada doczekaliśmy się czasu nawiedzenia naszej parafii przez Matkę Bożą Częstochowską w jej peregrynującym wizerunku. Kolejne fale pandemii, które sprawiały,
że nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej było zawieszane, oddalały ten wyjątkowy czas, kiedy na 24 godziny Jasna
Góra miała zagościć na Głównej. Wreszcie jednak się doczekaliśmy.
Przywitaliśmy Obraz Matki Bożej u styku ulic Średniej i Krótkiej w pobliżu figury Maryi Niepokalanej. Po wniesieniu go do
naszej parafialnej świątyni i uroczystym przywitaniu została odprawiona pierwsza Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Zdzisława Fortuniaka.

Po tej Mszy św. obraz został przewieziony na filię – do kaplicy
w Bogucinie.
Dla Parafian bogucińskich było to historyczne wydarzenie, bo
przed 44. laty, podczas pierwszego nawiedzenia, na tym miejscu
była pusta działka, a w sercach okolicznych mieszkańców ciche
marzenie, aby stanęła tutaj kaplica. Teraz w ich kaplicy mogli
przeżyć swój czas nawiedzenia. Tej czwartej Mszy św. przewodniczył ks. Filip – nasz wikariusz.

Kiedy obraz Matki Bożej powrócił o 13–tej do kościoła parafialnego czuwanie przy nim podjęły Siostry Szarytki posługujące
w naszej parafii.

O 21–szej Apel Jasnogórski poprowadził kustosz obrazu –
paulin o. Paweł. O 23–ciej ks. wikariusz Filip Kodur poprowadził
nabożeństwo za zmarłych przodków w duchu wdzięczności za
przekazaną wiarę. O północy rozpoczęła się druga Msza św. –
Maryjna Pasterka. Gośćmi specjalnymi byli kapłani związani z
naszą parafią przez wcześniejszą posługę lub pochodzenie. Było
w tym wiele radości, bo na spotkanie z nimi przybyło wielu Parafian przez lata mocno związanych z życiem naszej Parafii.
O godzinie 9–tej rozpoczęła się trzecia Msza św. adresowana
do chorych i starszych Parafian. Poprowadził ją sam kustosz obrazu wraz z ks. Marianem Klimkiem – naszym rezydentem.
CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Pisząc te słowa myślami jestem przy ostatnich przygotowaniach do Bożego Narodzenia. Niech to będzie dla nas wszystkich, Kochani Czytelnicy MY, czas błogosławiony, obfitujący w
wiele łask od Bożej Dzieciny. Niech nasze serca pełne miłości
owocują duchem pojednania w rodzinach, sąsiedztwie, pracy
i szkole, a nade wszystko w całej naszej ukochanej Ojczyźnie.
Szczęść Boże wszystkim.
ks. Zbigniew Szlachetka
Fot. Tomasz Pietura

Na koniec zaś o 16–tej rozpoczęła się Msza pożegnania, której
przyszło przewodniczyć proboszczowi. Była to okazja do podziękowania za ten czas łaski i duchowych przeżyć.

Kolejne dni były zarówno okazją do podsumowań, jak i przygotowań do kolejnego wydarzenia maryjnego w naszej Parafii.
8 grudnia celebrowaliśmy parafialny odpust ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny patronującej naszej
wspólnocie. Ta uroczysta Msza św. stała się czasem podsumowania przeżyć minionych dni, ale nie tylko. Tego dnia dwóch
duszpasterzy tej Parafii – Proboszcz i Wikariusz – kończyliśmy
nasze 33–dniowe rekolekcje poświęcenia się Matce Bożej. Nasze
poświęcenie Matce Bożej złożyliśmy przed Najświętszym Sakramentem na ręce przewodniczącego tej uroczystej Mszy św. ks.
prałata Jana Szczepaniaka, kiedyś wikariusza naszej Parafii. Bogu
i Niepokalanej niech będą dzięki za ten wyjątkowy czas.

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”
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Szkoła POdstawowa nr 55 Przy ul. Szpaków w kobylepolu

Jasełka inaczej

W tym roku uczniowie klasy 8b z własnej inicjatywy zgłosili
się do udziału w jasełkach. Sprawili tym ogromną radość Pani
Kozłowskiej. Jasełka zostały przedstawione w innej formie niż
dotychczas, ze względu na obecną sytuację na świecie, związaną z pandemią choroby COVID-19. Cała szkoła nie mogła się
spotkać w jednym miejscu, więc postanowiliśmy nagrać film.
Kręcenie wymagało cierpliwości oraz pewnych poświęceń, ale
efekt końcowy przyniósł wszystkim satysfakcję. Dużą rolę również odegrał odpowiedni montaż oraz sprzęt, którym nagrywaliśmy.
Państwo Berus odpowiadali za kamery oraz zmontowanie nagrania, które wyszło pierwszorzędnie. Jesteśmy wdzięczni za ich
wkład w nagrywaniu jasełek. Filmik był kręcony na plebani, za
co dziękujemy księdzu Proboszczowi. Nam uczniom wiele radości sprawiła możliwość nagrywania jasełek. Bawiliśmy się przy

MOTYLE DLA HOSPICJUM

Jak co roku cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 55 włącza
się w akcję dobroczynną na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu- pieczemy pierniki w kształcie motyli, które potem nasi wolontariusze niosą w świat kwestując z Motylim Wolontariatem.
W tym roku rodzice z dziećmi oraz nauczyciele z naszej szkoły
upiekli i ozdobili w sumie ponad 1250 cudownych piernikowych
motyli, które zabraliśmy ze sobą na akcję podczas Betlejem Poznańskiego w sobotę 11 grudnia.
To budujące i piękne, że nasza społeczność tak chętnie dzieli się dobrem. Dziękujemy w imieniu Motylego Wolontariatu za
Waszą życzliwość .
Monika Baszczyńska

tym świetnie. Pani Kozłowska była z nas dumna, a my byliśmy
dumni z siebie.
Zapraszamy wszystkich do obejrzenia naszych filmowych jasełek, opowiadających biblijną historię narodzenia Jezusa. Są one
dostępne na stronie naszej szkoły www.sp55.pl oraz na Facebooku: Szkoła Podstawowa nr 55 w Poznaniu. Uczennica kl. 8b

MOTYLI WOLONTARIAT
NA BETLEJEM POZNAŃSKIM

W zimną grudniową sobotę 11.12. wolontariusze ze
szkoły Podstawowej nr 55 w Poznaniu jak co roku wzięli udział
w akcji Motylego Wolontariatu na rzecz Hospicjum Palium.
Rozdając przechodniom pierniki w kształcie motyli uczniowie z
opiekunami kwestowali i zbierali fundusze na zakup specjalnych
łóżek dla pacjentów Hospicjum Palium. Wspaniale, że nasza
młodzież tak chętnie dzieli się swoją dobrą energią i ciepłem serca z potrzebującymi. Brawo Wy!.
Monika Baszczyńska
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Ul. Warszawska. Nieznany sprawca poprzez naniesienie napisu przy pomocy farby dokonał uszkodzenia elewacji budynku przy ul. Warszawskiej. Straty w wysokości 5764 zł na szkodę
ZKZL.
Ul. Termalna. Zgłaszający, poinformował, że jego córka lat
13 w tracie pływania na basenie 5 metrowym zabezpieczonym
przez jednego ratownika wodnego na Termach Maltańskich z
nieustalonych przyczyn nie wypłynęła na powierzchnię podczas
nurkowania. Reanimowana przez ratownika, następnie przewieziona do szpitala na ul. Krysiewicza w Poznaniu. Aktualnie hospitalizowana, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Ul. Bałtycka. Mężczyzna naruszył nietykalność cielesną kobiety, popychając ją w wyniku czego kobieta upadła i doznała zasinienia oka. Ponadto mężczyzna w tym samym miejscu i
czasie znęcał się nad kobietą. Sprawca zatrzymany na gorącym
uczynku
Ul. Browarna. Nieznany sprawca poprzez wybicie szyby dokonał uszkodzenia okna dwuszybowego w domu na terenie ROD
Nowy Młyn. Straty 800 zł.
Ul. Tomickiego. Nieznana kobieta prosząc o jedzenie została
wpuszczona do mieszkania zgłaszającej – kobieta lat 92, a następnie wykorzystując jej nieuwagę dokonała kradzieży koperty
z zawartością gotówki w kwocie 6200 zł.
ul. Krzesiny. Nieznany sprawca poprzez wprowadzenie w
błąd co do swojej tożsamości doprowadził zgłaszającego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez nakłonienie do
zainstalowania aplikacji Quickupport, poprzez którą dokonał
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złamań zabezpieczeń a następnie wygenerował kod BLIK. Straty
9000 zł na szkodę zgłaszającego.
Ul. Sucha. Nieznany sprawca poprzez zerwanie kłódki dokonał włamania do kontenera magazynowego, a następnie dokonał
kradzieży niwelatora z osprzętem. Wartość strat 1800 zł.
Ul. Mariacka. Nieznany sprawca poprzez kopnięcie dokonał
uszkodzenia drzwi wejściowych do kamienicy. W wyniku zdarzenia skrzydło drzwi zostało złamane i wyrwane.
Ul. Warszawska. N/n sprawca dokonał kradzieży wkładów do
lusterek z pojazdu marki Mercedes S 560. Straty 2900 zł.
Ul. Studzienna. Mężczyzna lat 31 w autobusie MPK groził
pozbawieniem zdrowia i życia kobiecie oraz przez uderzenie nn
przedmiotem lub ręką w głowę naruszył jej nietykalność cielesną. W wyniku zdarzenia kobieta nie odniosła obrażeń. Sprawca
zatrzymany przez Dzielnicowych KP Poznań- Nowe Miasto
Ul. Andrzeja Łaskarza. Kobieta lat 21 notowana za groźby
wraz z nieustalonym mężczyzną, na ulicy poprzez użycie gazu
łzawiącego, bicie i kopanie po całym ciele, założenie kajdanek
doprowadzili do stanu bezbronności mężczyznę, a następnie dokonali kradzieży saszetki z zawartością pieniędzy w kwocie 20
000 zł, pochodzących z utargów w jego sklepie i restauracji/ or.
Na miejscu zabezpieczono ślady biologiczne, kajdanki, rozbitą
butelkę. W wyniku zdarzenia zgłaszający doznał rozcięcia głowy, opuchnięcia i zadrapań twarzy. Zdarzenie w dniu 14.12.021
godz. 0:05. Postępowanie prowadzi KP Poznań- Nowe Miasto.
Ul. Chemiczna. Na terenie bunkra nieznany sprawca poprzez
kilkukrotne uderzenie pięścią w twarz oraz duszenie doprowadził do stanu bezbronności mężczyzny lat 26, a następnie z portfela dokonał kradzieży pieniędzy w kwocie 50 złotych. Pokrzywdzony doznał zasinienia oka

Poznańska Policja ostrzega
Seniorko Seniorze!

W związku z nasilającą się listą oszustw, których ofiarami stają się osoby starsze, samotnie zamieszkujące
apelujemy do Państwa o zdrowy rozsądek w kontaktach
z osobami telefonującymi do Was lub pukającymi do
drzwi Waszych mieszkań.
Oszuści wchodzą do Państwa mieszkań pod różnym
pretekstem np. z prośba o wodę, ofertą sprzedaży artykułów przemysłowych, powołują się na pracowników administracji, przedstawicieli różnych służb, urzędników,
przedstawiając się jako np. wnuczek, córka, syn, listonosz,
policjant, pracownik: ZUS, pomocy społecznej, pogotowia
ratunkowego, gazowni, zakładu energetycznego albo innych instytucji czyli tzw. oszustwa „na legendę”.

Co należy zrobić aby nie stać się ofiarą oszusta:

Jeżeli zgłosi się do Państwa osoba, osobiście lub telefonicznie, która będzie chciała żebyście przekazali jej gotówkę, bądź inne drogocenne przedmioty, możecie przypuszczać, że jest to próba oszustwa, ponieważ żadna służba,
która zajmuje się ściganiem przestępczości nie może żądać
od Państwa oddania wartościowych rzeczy.
Jeżeli zadzwoni do Państwa „wnuczek” czy inny członek
rodziny z prośbą o pomoc finansową to rozłączcie się i samodzielnie wykonajcie połączenie do tej osoby lub innej
zaufanej osoby, żeby sprawdzić kto tak naprawdę do Was
dzwonił i czy naprawdę Wasza pomoc jest potrzebna.
Przypominamy, że nieumundurowany policjant na

Waszą prośbę musi okazać legitymację służbową. Zawsze
sprawdzajcie Państwo wiarygodność osób kontaktujących
się w sprawie przekazania gotówki, dzwońcie do krewnych
i weryfikujcie te informacje. W sytuacji gdy osoba, która
się z Wami skontaktuje staje się natarczywa, natychmiast
należy zadzwonić na Policję lub zaalarmować otoczenie.
We
wszystkich
przypadkach,
które
wydają wam się podejrzane należy kontaktować się
z Policją, dzwoniąc na numer alarmowy 112 przekazując jak najwięcej zapamiętanych szczegółów, np. wygląd nieznajomej osoby, numer rejestracyjny i markę samochodu, którym ewentualnie
przyjechała, a w przypadku rozmowy telefonicznej – numer
z wyświetlacza telefonu, datę i godzinę rozmowy.
Poznańscy policjanci
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Oddział Dziennego Pobytu jest integralną częścią Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu. Można
tutaj miło i aktywnie spędzać czas.
Oferujemy dużą gamę zajęć dla Podopiecznych, min.: terapia manualna, (podczas tych zajęć wykonujemy ozdoby okolicznościowe
oraz dekoracje dla domu), gry stolikowe, wspólne wycieczki, wyjścia
do kina i teatru, potańcówki, występy artystyczne, ćwiczenia logopedyczne. Jest też miejsce i czas na aktywność ruchową (gimnastyka usprawniająca). Spędzamy wspólnie czas na miłych pogawędkach
przy kawie oraz okolicznościowych uroczystościach.
Dla Podopiecznych Oddziału Dziennego Pobytu jest możliwość
skorzystania z dwudaniowego obiadu.
Bliższych informacji udzieli Państwu, pracownik Oddziału Dziennego Pobytu pod nr tel. (61) 877 57 51 wew. 31. Zapraszamy!
Tekst i foto: Natalia Kaźmierczak
Odbył się koncert kapeli "Zza Winkla", zespół zaprosiła p. Anna
Rybarczyk ze Stowarzyszenia "Nasz Czas". Fot. Hanna Szymkowiak

Odbył się koncert pani Anny Jankowskiej,"Pogoda głosu"
Fot. Hanna Szymkowiak

16 grudnia odbyła się sesja zdjęciowa, nasi Mieszkańcy mieli okazję przebrać się w stroje z różnych epok i zrobić sobie super pamiątkowe zdjęcie. Fot. Hanna Szymkowaik

Stowarzyszenie Czerwone Noski Klown w Szpitalu przychodzą do
nas od kilku miesięcy. Teraz spotkaliśmy się przy wspólnym śpiewaniu kolęd.
Fot. Natalia Kaźmierczak

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

ZAPRASZAMY
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Ten mural pojawił się w grudniu ub. r. na Głównej przy Rynku Wschodnim

