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Niech Boże Narodzenie da siłę i nadzieję, 

Polakom, Ukraińcom i Światu
a Nowy Rok 2023 zwycięstwo dobra nad  złem

serdecznie życzy redakcja

Wszystko zaistniało dzięki Niemu.  
          Bez Niego zaś nic nie istnieje.

Zarówno w całym Wszechświecie  
i w moim małym osobistym kosmosie. Czy  
w naszych słowach, w naszych czynach ludzie 
odnajdują choćby echo Słowa, które było 
na początku, Słowa przez które wszyst-
ko się stało i które także dziś podtrzymu-
je cały świat i każdego z nas w życiu i miłości? 
Życzmy sobie w tym czasie takiego  osobistego 
doświadczenia, które mieli Jego pierwsi świadko-

wie: „myśmy parzyli na Niego naszymi oczami, 
myśmy dotykali Go naszymi rękami, bo  Życie 
objawiło się nam”. 

Oby nigdy nie zabrakło w nas tego zdziwie-
nia i tego zauroczenia, i tego światła płyną-
cego z narodzenia Syna Bożego, bez którego 
wszystko nadal pozostaje absolutną ciemnością. 
            Błogosławionych, szczęśliwych 

           Świąt Bożego Narodzenia. 
       W imieniu wszystkich duszpasterzy 

parafii osiedla     Ks. Mieczysław Urbaniak
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Mocne 

Znana już mieszkańcom naszych osiedli Fundacja Przy 
Plantach po raz kolejny zorganizowała muzyczne wydarzenie 
na Os. Warszawskim, na które przybyli uczestnicy i widzowie 
z tego i okolicznych osiedli. Fundacja rozpoznawana jest tak-
że po organizowanych w każdą sobotę zajęciach umuzykalnia-
jących dla rodzin z dziećmi-Gordonkach.

Od września grupa kilkunastu, nie znających się wcze-
śniej osób, spotykała się na bezpłatnych warsztatach mu-
zycznych w siedzibie Fundacji Przy Plantach na Osiedlu 
Warszawskim, podczas których szkoliła swój głos lub grała 
na instrumentach. W ten sposób uczestnicy przygotowy-
wali koncert dla lokalnej społeczności. Odbył się on w li-
stopadzie w pobliskiej Restauracji Na Widelcu, która na to 
wydarzenie udostępniła mieszkańcom swój lokal. Warto 
podkreślić, ze uczestnicy projektu współtworzyli koncert 
także pod kątem organizacyjnym. 

Koncert był wielopokoleniowy zarówno pod kątem wieku 
przybyłych widzów, jak i samych wykonawców, gdyż oso-
bami, które zgłosiły się śpiewać lub grać, były zarówno 
dzieci, dorośli jak i seniorzy. 

Dzięki temu repertuar był niezwykle różnorodny i 
tym smamym dla uczestniczacych dzieci spełniał rolę 
umuzykalniającą.

Widzowie mogli bowiem usłyszeć zarówno utwory 
rozrywkowe, jak i te z pogranicza klasyki, utwory lu-
dowe oraz aktualne radiowe przeboje!

Dla osób dorosłych, w tym seniorów koncert był miło spędzo-
nym czasem przy dźwiękach najbardziej znanych im utworów. 
Nie były to, z założenia, piosenki dziecięce, lecz właśnie utwory 
„dla dorosłych”, z wyjątkami, m.in. na „Kolorowy wiatr”, "Mam 
tę moc". Publiczność koncertu bardzo chętnie angażowała się we 
wspolny śpiew do akompaniamentu akordeonu, gitary i pianina 
na żywo. 

Podczas koncertu wystąpili uczestnicy warsztatów muzycz-
nych oraz Marta Grabowska i Maciej Piotr. Zaproszoną gwiazdą 
był wokalista i gitarzysta Roman Gloger, który wystąpił z minire-
citalem wraz z pianistą Maciejem Nowickim. 

Muzyka po raz kolejny połączyła wszystkie pokolenia i przy-
niosła radość zarówno występującym jak i przybyłym widzom z 
naszych osiedli! Koncert odznaczył sie wysoką frekwencją miesz-
kańców - przekaraczającą ilosc krzeseł w restauracji, co dowodzi, 
że incjatywa, pomysł Fundacji Przy Plantach na taki projekt, był 
jak najbardziej uzasadniony. Brawo za pomysł! 

Fundacja Przy Plantach prosi o kontakt osoby z naszych 
osiedli, które grają lub śpiewają i chciałyby wziąć udział w 
ewentualnym innym muzycznym projekcie dla dzieci lub do-
rosłych w przyszłości. Zgloś sie także jeś li grasz na akorde-
onie lub jakimś etnicznym instrumencie.

Zgłoszenia: biuro@przyplantach.pl
Projekt został dofinansowany w konkursie przez Narodowy 

InstytutWolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywa-
telskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich NOWEFIO NA LATA 2021-2030 ..

Śpiewali i grali na Osiedlu warszawskim
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 Nigdy bym się nie spodziewał, że tytuł ten stanie 
się tytułem serialu o ignorancji i arogancji urzędni-
ków miasta wobec Mieszkańców.  To z kolei trzeci 
już artykuł  na ten temat, a końca nie widać. Cho-
dzi ogólnie mówiąc o kłopoty i trudności  związa-
ne z budową naszego Osiedlowego Domu Kultury 
AZK.  

Ja rozumiem kłopoty związane z brakiem akceptacji 
pomysłu czy brakiem funduszy na inwestycję, ale igno-
rancja i arogancja urzędnicza jest niewytłumaczalna.  
Ostro sformułowane w pierwszym artykule stanowisko 
Rady Osiedla co do postawy urzędników Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami  (WGN) dawało nadzieję, 
że może coś dotrze do urzędniczej świadomości. Nic 
bardziej mylnego: w moim ukochanym Poznaniu dzieje 
się coś, co trudno zrozumieć - brak odpowiedzialności  i 
zwykła ignorancja to powód, iż jesteśmy już opóźnieni 
w działaniach o ponad rok. 

Przypomnę,  że WGN potrzebował aż roku na sfor-
mułowanie projektu Uchwały na Radę Miasta prze-
kazującej działkę pod budowę naszego Domu Kultury 
głównemu operatorowi zadania występującego w na-
szym imieniu jakim jest Estrada Poznańska.  Temat 
tak potraktowano,  jakby Estrada nie była jednostką 
miejską, należącą do Miasta. Nawet gdyby operatorem 
zadania był podmiot prywatny, sprawa też, by tak nie 
mogła być traktowana.

Brak jakiejkolwiek odpowiedzialności Urzędu, któ-
ry działa z ramienia Miasta jest porażający, skutkiem 
czego są poniesione ogromne straty finansowe, związa-

ne ze wzrostem kosztów budowy. Nikogo to jednak nie 
obchodzi, chociaż żyjemy przecież w gospodarnym Po-
znaniu, taką bowiem renomę miało nasze miasto przed 
laty. Dziś nikt się jednak tym nie przejmuje. 

Ostatnie poczynania WGN w sprawie aktu notarial-
nego, który przekazuje przedmiotową działkę na wła-
sność Estradzie wołają o pomstę do samego nieba. Po-
czątkowa deklaracja załatwienia tematu na przestrzeni 
jednego miesiąca została jak zwykle zignorowana. Z 
uzyskanych informacji wynika, że każda kancelaria 
prawna załatwia problem w tydzień. Na pisemne  za-
pytanie Rady Osiedla  o postępy w sprawie, nie została 
przesłana żadna odpowiedz, chociaż  w myśl obowią-
zujących przepisów winna być udzielona  w  30 dniach.  
Minęło już 6 tygodni  a szanowny WGN nadal milczy 
lekceważąc sprawę i samorząd.  

Co się musi stać i jaką dużą armatę trzeba wyto-
czyć, by ktoś został przywołany do porządku. Czy każ-
da sprawa musi się oprzeć o telewizję ogólnopolską, by 
wyjaśnić cel i przyczyny ignorancji urzędniczej władzy?  
Gdzie są osoby nadzorujące poczynania urzędników,  
czy władze miasta wiedzą co się w nim dzieje? Najwyż-
szy już czas, by zaczęto nas poważnie traktować.  

Jesteśmy przedstawicielami najmniejszej komór-
ki samorządowej  jaką jest Rada Osiedla,  wyrażamy 
stanowczy sprzeciw ignorancji i arogancji  w stosun-
ku do mieszkańców i nas. Nie zostawimy tak tej spra-
wy, nagłośnimy  ignorancję i arogancję we wszystkich 
możliwych środkach przekazu. Spowodujemy, aby przy 
urnach w najbliższych wyborach  mieszkańcy osie-
dla i nie tylko, rozliczyli z działań i ocenili urzędni-
ków jak również przedstawicieli władz miasta, którzy 
nie szanują mieszkańców.  Mieczysław Wachowiak                                                                                                                                        
                             Przewodniczący Rady Osiedla AZK

Wkrótce koniec roku 2022. Rada Osiedla Antoninek-Zie-
liniec-Kobylepole powoli podsumowuje swoją działalność na 
rzecz Osiedla AZK w mijającym roku.. Wiele planowanych przez 
Radę Osiedla przedsięwzięć na ten rok udało się wykonać, lecz i 
bardzo wiele nie zostało wykonane. 

Powody tego są różne. Wykonanie wielu zaplanowanych 
przedsięwzięć, mimo gotowych już projektów, nadal czeka na 
rozpoczęcie ich realizacji ! Winę za to ponoszą najczęściej miej-
skie jednostki, które odpowiedzialne są za realizację tych zadań, 
poprzez ogłaszanie przetargów na wykonawstwo. Występująca 
obecnie inflacja jeszcze bardziej działa na minus, jeśli chodzi o  
znalezienie wykonawców „twardych” zadań, typu naprawy czy 
budowy nowych chodników, naprawy i budowy nowych odcin-
ków dróg czy oświetlenia ulic itp. 

Koszty projektów wykonanych jeszcze pół roku temu, mają 
się nijak z dzisiejszymi kosztami wykonawstwa przez firmy. Rada 

Osiedle antOninek- zieliniec- kObylepOle

z prac rady Osiedla Osiedla posiada odpowiedni budżet, w którym to musi się zmie-
ścić. Potrzebne są różne przesunięcia kwotowe z jednego plano-
wanego zadania,, a z powodu czasowych zatorów wykonawczych 
nie wykonywanego, na realizowane już obecnie zadania, aby w 
mieścić się w  tak twardym i ciasnym „kokonie” budżetowym. 

Cieszy jednak wiele zadań tak zwanych „miękkich”, które uda-
ło się w tym roku w pełni wykonać. Mam tu na myśli koncerty, 
sztuki teatralne i warsztaty tematyczne dla dzieci, które wspólnie 
z Estradą Poznańską Rada Osiedla przygotowywała  w okresie 
letnim na naszym Osiedlu AZK. 

Rada Osiedla z jeszcze większą determinacją podejmie dzia-
łania w roku 2023, mimo zmniejszonego budżetu na nasze Osie-
dle AZK przez Radę Miasta! Rada Osiedla będzie  starała się w  
jeszcze większym stopniu wsłuchiwać w potrzeby mieszkańców i 
w ramach osiedlowego budżetu zrealizować ich potrzeby. Przed 
nami są planowane wielkie zadania, które zarówno te „miękkie” 
jak i „twarde” przyniosą zadowolenie mieszkańców, jak i zmienią 
na „plus” architekturę  naszego Osiedla AZK – naszej Małej Oj-
czyzny.                                               Stanisław Schupke RO AZK

„pięknO rOdzi się w bólach” 3
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Po byłej bramie zostały cztery klinkierowe filary,
które musza być przezunięte, by stac się częścią 
nowego ogrodzenia, które zostanie wykonane.

Tak w chwili obecnej wygląda główna aljea naszego starego 
nieczynnego  już cmentarza  przy ul. Leśnej. Jeszcze niedawno 
nie bożna było dotrzec  nawet jej śladu. Dzięki zaangażowa-
niu się społecznej grupy mieszkańców pod przewodnictwem  
Pana Pawła Skrzypalika, wykonano tytaniczną pracę, której 
efektem jest odsłonięcie zapomnianych mogił i ścieżek, co 
dało niesamowity efekt. 

W 2021 roku, nasza Rada Osiedla dołączyła się do tej zacnej 
inicjatywy, przekazując ze swojego budżetu kwotę 50 tys. zło-
tych na rewitalizację cmentarnych alejek. Podjęliśmy starania  w 
Urzędzie Miasta o przekazanie  cmentarza odpowiedniej jedno-
stce miejskiej, aby ta mogła przyjąć przekazane środki i fachowo 
zająć się opieką na d tym miejscem. Po karkołomnych staraniach, 
udało się doprowadzić do wybrania odpowiedniej jednostki.  Są 
nią Usługi Komunalne zawiadujące miejskimi cmentarzami  Mi-
łostowo i Junikowo.  Cieszymy się, że zadanie zaopiekowania się 
naszym cmentarzem otrzymała grupa fachowców, która zajmuje 
się tym na co dzień. Niezwłocznie przystąpiono do prac pielę-
gnacyjnych drzewostanu oraz prac projektowych rewitalizowa-
nych ścieżek, pod nadzorem fachowców od zieleni i zagospoda-
rowania przestrzennego. 

pamiętamy Społeczna grupa mieszkańców odnowiła i zabezpieczyła 
cmentarny krzyż, zainstalowała na nim opierzenie i nową pa-
syjkę. Jeszcze w grudniu br. rozpoczną się prace rewitalizacyjne. 
Kosztem  Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania zastaną 
odpowiednio przesunięte zabytkowe filary ceglane byłej bramy 
wejściowej, obecnie  zagrożone wyrosłymi obok nich drzewami.

Na zamieszczonych niżej zdjęciach widać, że korzenie 
drzew wkrótce zburzą ceglane filary, a do tego nie wolno do-
puścić

Całość prac ma zwieńczyć wykonanie nowego ogrodzenia, 
które zapobiegnie dewastacji grobów przez zwierzęta. Na ten cel 
Rada Osiedla przeznaczyła na 2023 rok kolejne środki w kwocie 
30 tys. złotych  Zdajemy sobie sprawę, że ta suma nie zabezpie-
czy w pełni kosztów wykonania ogrodzenia,  zachęcimy też inne 
instytucji ,które w tym nam pomogą. Będziemy mocno naciskać 
Miasto o pomoc w wykonaniu ogrodzenia, jednocześnie delikat-
nie przypominając o obowiązującej Ustawie, która obliguje wło-
darzy miasta do łożenia na utrzymanie  i systematyczną opiekę 
nad takimi miejscami.           Mieczysław Wachowiak

                                            Przewodniczący Rady Osiedla AZK

Dowodem wielkiej pracy  społeczników  
opiekujących się cmentarzem przy ul Leśnej

jest  m. in. ta  boczna alejka i  groby przy niej.
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szkOła pOdstawOwa nr 55 w kObylepOlu
CZYM MOŻE NAS ZASKOCZYĆ 
      „CHŁOPIEC ZZA SZYBY?”
W ramach cyklu „Kino na temat” w Heliosie można obejrzeć 

film pt. „Chłopiec zza szyby”. Niedawno wybrali się na niego 
uczniowie klasy 5a z SP 55. Taką recenzję tego filmu napisała 
Maja Żuławska:

Film opowiada o chłopcu imieniem Pino, który choruje na 
hemofilię. Poznaje przyjaciół, którzy pomagają mu się odnaleźć 
w normalnym świecie. Bohaterami tej opowieści oprócz Pina są 
jego tata, mama, babcia, nauczyciel Fidenzio, doktor Emo i gru-
pa przyjaciół Sners.

Najbardziej podobała mi się scena, gdy podczas jednej z lek-
cji z Fidenzio Pino zauważył próbę oszustwa. Wrogowie grupy 
Sners chcieli niehonorowo wygrać wyścig. Pino mimo choroby 
wybiegł z budynku i powstrzymał oszustwo. To ukazało nam, że 
Pino to wspaniały chłopak, który będzie dobrym przyjacielem. 
Wkrótce przekonali się o tym także członkowie Sners.

Uważam, że film miał bardzo ciekawą, rozwiniętą fabułę, 
pełną emocjonujących momentów. Opowieść wywołała u mnie 
smutek, strach, ale też i radość. Przesłanie było mądre i wzru-
szające, bo uzmysłowiło nam, że każdy jest wyjątkowy. Bardzo 

                    LISTOPAD 
W BARWACH NARODOWYCH
W Szkole Podstawowej nr 55 listopad byłbardzo biało-czer-

wony. Nie tylko ze względu na Święto Odzyskania Niepodległo-
ści, w które całą szkołą weszliśmy z pieśniami patriotycznymi na 
ustach, ale i ze względu na mundialowe kibicowanie, z czego bar-
dzo się wszyscy cieszymy.                                    Uczniowie SP55

             MIEĆ CZY BYĆ?
Sztuka „Nowe szaty króla” to adaptacja znanej baśni Ander-

sena, jej uwspółcześniona wersja. Pod koniec listopada obejrzeli 
ją czwartoklasiści z SP 55.  I myślę, że obejrzeli z przyjemno-
ścią. Jest to bowiem barwne, rozśpiewane widowisko, w którym 
aktorzy brawurowo odgrywają swoje role. Widzimy więc nad-
skakujących władcy dworzan i krawców. Obserwujemy króla, 
który wszystkim rozkazuje i ciągle chce nowych ubiorów, a tak 
naprawdę w głębi duszy jest małym, niepewnym siebie chłop-
cem. Stroje mają mu dać poczucie własnej wartości. Do tego po-
trzebny mu jest dyktator mody, który pewnego dnia zjawia się w 
jego pałacu. 

Przesłanie baśni jest czytelne: nie liczy się to, co masz, ale to, 
kim jesteś. Ważna jest prawda, a kłamstwo tylko nas pogrąża i 
unieszczęśliwia. Wszystko to jest wyśpiewanie w ostatniej, rado-
snej scenie, w czasie której widownia cieszy się i wzrusza, tak 
samo jak król i jego świta. O tym, że spektakl uczniom się podo-
bał niech świadczy fakt, że długo klaskali i nie pozwalali aktorom 
zejść ze sceny. Wyjście do Teatru Animacji uważamy za bardzo 
udane.                                  Emilia  Berus, wychowawczyni kl.4b
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     MLECZNE WARSZTATY
Uczniowie z klas 1-3 SP 55 uczestniczą w ogólnopolskim pro-

gramie: „Mamy Kota na Punkcie Mleka”, który poszerza wiedzę 
na temat prawidłowego żywienia oraz roli mleka i jego przetwo-
rów w zachowaniu zdrowia. Z wielką radością przywitaliśmy w 
naszej szkole kota Mleczysława, który promuje zdrowy styl życia. 
Podczas spotkania dzieci z klasy 1b, 2a uczestniczyły  w różnych 
konkursach i zabawach. Dziękujemy kocie Mieczysławie za wi-
zytę i wspólnie spędzony czas.                                           (zpm)

NAGRODY W KONKURSIE
Uczniowie SP 55 brali udział w 7 edycji konkursu plastyczne-

go: „Najświętszemu Sercu – Polska Odrodzona”,  zorganizowane-
go przez Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika wdzięczności 
w Poznaniu. Z radością informujemy, że jury konkursu przyznało 
w kategorii A (klasy 1-3): pierwsze miejsce dla Piotra Postarem-
czaka z klasy 2b, a wyróżnienie Aleksandrze Urbaniak z klasy 
2a. Gratulujemy! Nagrody wręczono w Auli UAM  na koncercie 
Święta Niepodległości.                                  (zpm)
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Aby prochy zmarłego mogły spocząć w chedi na terenie 
świątyni rodzina musi zapłacić sporą kwotę.

  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”.

pOgrzeb
pO tajsku

W dniu Święta Zmarłych spadł na moją Rodzinę bolesny 
cios. Zmarła nasza ukochana Ciocia – uosobienie dobroci i 
życzliwości. Była osobą wyjątkową – zawsze uśmiechniętą, dla 
każdego z dobrym słowem. Gromadziła wokół siebie Rodzi-
nę i przyjaciół. Była naszym filarem, opoką. To smutne świę-
to nabrało w naszej Rodzinie nowego, jeszcze smutniejszego 
wymiaru.

By nieco pocieszyć moją Rodzinę (oraz siebie) napisałem 
tekst o tym, jak Tajowie podchodzą do spraw ostatecznych.  W 
końcu mieszkam tu już prawie siedem lat i odrobinę tą kulturą 
przesiąkłem...

Tajskie obrzędy pogrzebowe są szokujące dla Europejczyka. 
Otóż tajski pogrzeb jest... bardziej radosny od tajskiego wesela! 
Według buddysmierć przybliża bowiem Zmarłego do Nirwany, 
czyli odpowiednika naszego raju.

Ciało zostaje obmyte wodą kokosową i spoczywa w zdobionej 
kwiatami trumnie na środku sali. A wokół niej trwa impreza na 
całego! Uczestnicy uroczystości ubrani są na biało lub czarno – 
te kolory są w Azji uważane za pogrzebowe. To jednak jedyna 
oznaka żałoby. W sali błyskają kolorowe światełka, gra skoczna 
muzyka, a żałobnicy (o ile można ich tak nazwać) jedzą, piją i 

się bawią. Płacz i lamenty 
są wysoce niewskazane – 
według Tajów przeszka-
dzają one duszy w opusz-
czeniu ciała. Wszyscy za 
to śmieją się, dowcipkują 
i opowiadają zabawne 
anegdoty o Zmarłym.

- A pamiętacie jak 
Dziadek zrobił to i tam-
to?

- Hahaha! Pewnie, że 
pamiętamy! Ale były jaja!

W zależności od re-
gionu Tajlandii taka 
przedpogrzebowa „sty-
pa” potrafi trwać nawet 
kilka dni. Każdy znajomy 
i przyjaciel Zmarłego/
Zmarłej powinien mieć 
okazję pożegnania się z 
Nim/Nią.

Im dłuższe i pięk-
niejsze życie prowadził 
Zmarły – tym impreza 
jest radośniejsza i dłuż-
sza. Gdyby pogrzeb na-
szej Cioci odbywał się 
w Tajlandii to spokojnie 
przebiłby wszystkie we-
sela w Rodzinie razem 
wzięte.

Zmarły, który prowa-
dził takie życie jak nasza 
Ciocia i zgromadził tak 
ogromne pokłady dobrej karmy na pewno już się reinkarnował, 
czeka go nowe, jeszcze wspanialsze życie, no i jest krok bliżej do 
Nirwany. Więc czym tu się smucić?

Na imprezę często są zapraszani całkiem przypadkowi ludzie, 
także turyści. Będąc na wakacjach w Tajlandii Drodzy Czytelnicy 
możecie stać się uczestnikami tajskiego pogrzebu.

Kiedy impreza dobiega końca mnisi odprawiają modły nad 
trumną, po czym zostają obdarowani przez rodzinę kilkoma sztu-
kami pomarańczowego płótna przeznaczonego na kesa – mnisze 
stroje. Potem członkowie rodziny robią sobie zdjęcia przy trum-
nie, a każdy z uczestników uroczystości otrzymuje mały kwiatek 
z drzewa sandałowego, by go złożyć na trumnie.

Trumna ładowana jest na pickupa i rusza powoli w stronę kre-
matorium bądź stosu całopalnego. 

W momencie gdy trumna znika w krematorium, bądź buchną 
pierwsze płomienie na stosie, uczestnicy uroczystości odchodzą 
nie oglądając się za siebie. Natępnego dnia rodzina wraca do 
świątyni po odbiór prochów. Co z nimi robią? Jest kilka opcji. 
Mogą je wsypać do rzeki (rzeki zajmują szczególne miejsce w 
tajskiej kulturze – rzeka to po tajsku „menam”, czyli dosłownie 
„Matka Woda”), mogą je rozsypać w ulubionym miejscu Zmarłe-
go, przechowywać na domowym ołtarzyku, wmurować w ścianę 
świątyni w specjalnej tubie zwanej „goat” (jeśli mają pieniądze) 
lub złożyć je w stupie, czyli chedi – stożkowatym nagrobku na 
terenie świątyni (jesli mają bardzo dużo pieniędzy).

Jak widać – tajskie obrzędy pogrzebowe są skrajnie odmienne 
od naszych. Spokój, celebracja życia, akceptacja – te trzy słowa 
chyba najlepiej oddają tę ceremonię.                   Mateusz Biskup

Krematorium na terenie świątyni. 
Widoczny złoty katafalk, na którym 
spoczywa trumna ze zwłokami 
przed kremacją 
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wierzę w kOŚciół
chrystusOwy

Nocy z 26 listopada na 27 
listopada nie rozświetliły fa-
jerwerki, a ciszy nie zagłuszyły 
wybuchy petard, a jednak dla 
półtora miliarda katolików na 
świecie był to czas wejścia w 
nowy rok tyle, że kościelny. 

W odróżnieniu od czysto 
administracyjnego zabiegu sta-
rożytnych Rzymian, którzy na 
dzień 1 stycznia wyznaczyli po-
czątek kolejnego roku kalenda-
rzowego, rok kościelny ma swoje uporządkowanie warunkowane 
najważniejszymi wydarzeniami w dziele zbawienia świata. Jak to 
wygląda w szczegółach?

Swoistym „kręgosłupem” roku kościelnego są dwa wydarze-
nia – wcielenie Bożego Syna, czyli Boże Narodzenie oraz dzie-
ło odkupienia świata, czyli Zmartwychwstanie Pańskie. Każde 
z tych najważniejszych świąt chrześcijańskich ma zarówno czas 
przygotowania jak i czas świętowania danego wydarzenia. 

Tak dla Bożego Narodzenia przygotowaniem jest Adwent 
obejmujący zawsze cztery niedziele i dni zwykłe między nimi a 
Bożym narodzeniem, a więc od 22 do 28 dni. Czas świętowa-
nia Bożego Narodzenia kończy się Niedzielą Chrztu Pańskiego, 
a więc niedzielą po 6 stycznia. Stąd jego długość mieści się w 
przedziale między 13 a 19 dniami. 

Inaczej jest z Wielkanocą, dla której czasem przygotowania 
jest Wielki Post trwający równo 40 dni (do tego czasu nie wlicza-
my wielkopostnych niedziel). Zaś czas świętowania Wielkiejnocy 
trwa dokładnie 50 dni i kończy się Zesłaniem Ducha Świętego.

Jak łatwo zauważyć, po zliczeniu tych dwóch okresów daleko 
nam jeszcze do dwunastu miesięcy. Tę resztę zapełnia tzw. okres 
zwykły, którego pierwsza część wypełnia czas między Niedzie-
lą Chrztu Pańskiego, która kończy okres Bożego Narodzenia, a 
Środą Popielcową, którą zaczyna się okres Wielkiego Postu. Dru-
ga zaś część to miesiące między Zesłaniem Ducha Świętego, a 

Pierwszą Niedzielą Adwentu. To razem maksymalnie 34 tygo-
dnie czasu.

Cały ten czas ma też swoją myśl przewodnią. Jest nim w naj-
bliższym roku hasło: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. To hasło 
wyznacza treści zawarte w szczegółowym programie duszpa-
sterskim, który jest zaproszeniem dla nas wszystkich do jeszcze 
głębszego przeżywania naszej wiary i świadomej przynależności 
do Kościoła. 

Niech ten adwentowy czas rozpoczynający nowy rok ko-
ścielny będzie dla nas wszystkich jak najbardziej owocny. Tego 
Wam – Czytelnikom i sobie z serca życzę. 

                                                     Ks. Zbigniew Szlachetka

  Nowa część parku im. ks. Tadeusza Kirschke w jesiennej szacie
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szkOła pOdstawOwa  nr 45 im. Orp „pOznań” przy ul. harcerskiej 3
UCZ SIĘ KOCHAĆ KRAJ RODZINNY
Uczniowie klas młodszych wzięli udział w uroczystym apelu z 

okazji Święta Niepodległości. Trzecioklasiści przygotowali krót-
kie wystąpienie, w którym przybliżyli historię utraty, a następnie 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Wzruszającym elemen-
tem akademii był koncert pieśni i piosenek patriotycznych, w 
którym wzięły udział wszystkie dzieci oraz nauczyciele.

Obchody 104.  rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodle-
głości rozpoczęły się od spotkania w auli naszej szkoły. Wszyscy 
uczniowie i nauczyciele przyłączyli się do akcji „Szkoła do Hym-
nu”. Punktualnie o godzinie 11:11, głośno i wyraźnie, wybrzmia-
ły cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.

Następnie klasy IV – VI oraz VII – VIII stanęły do zmagań o 
tytuł Mistrza Historii Szkoły Podstawowej nr 45. Reprezentanci 
każdej klasy wzięli udział w Wielkim Konkursie Wiedzy o Hi-
storii Polski. 

      „SZKOŁA PAMIĘTA”
Nasza szkoła, jak co roku, przyłączyła się do projektu o- „Szko-

ła pamięta”.  Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi młodych 
ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o zmarłych, a także o 
historii i bohaterach naszego kraju oraz regionu.

Uczniowie uczestniczyli w lekcjach wychowawczych poświę-
conych tej tematyce, a także odwiedzali pobliskie cmentarze oraz 
miejsca pamięci, by zapalić znicz i oddać hołd zmarłym.

Klasa 4b i 8b odwiedziły cmentarz na Miłostowie, gdzie dzieci 
uczciły pamięć powstańców wielkopolskich oraz porządkowały 
zaniedbane groby. Z kolei klasa 8a wzięła udział w akcji „Świa-
tełko dla Czerwca”, podczas której odwiedziła groby powstańców 
czerwcowych - Romana Bulczyńskiego i Egona Naganowskiego. 
Zapalili również znicz pod pomnikiem Polskich Lotników.

 TURNIEJ PIŁKARSKI GES
W sobotni poranek 19 listopada nasi zawodnicy z roczni-

ków 2013 i 2015 uczestniczyli w turnieju piłkarskim GES. Był to 
pierwszy turniej organizowany przez  Akademię Sportową GES 
w nowootwartej hali ze sztuczną nawierzchnią. Nasi uczniowie 
mieli okazję pokazać swoje umiejętności w konfrontacji z takimi 
drużynami jak: Orlik Poznań, Wielkopolska Komorniki, Błękit-
ni Owińska, czy LPFA Swarzędz. Starsi zawodnicy wygrali 2 z 3 
spotkań. Z kolei młodsi zaprezentowali się bardzo ambitnie  w 
debiutanckim turnieju i dwukrotnie zremisowali. Pokazali rów-
nież, że potrafią zdobyć efektowne bramki, co bardzo ucieszyło 
rodziców obserwujących z trybun piłkarskie zmagania..

      CENTRA SPORTOWE 
SP45 już po raz drugi organizuje zajęcia sportowe dla przed-

szkoli z sąsiedztwa. Programem Młodzieżowe Centra Koszy-
kówki, których patronem jest MUKS Poznań, objęte zostały: 
Przedszkole nr 82, Przedszkole nr 78 Nadolnik oraz Przedszkole 
Mała Biedronka.

Raz w tygodniu mury naszej szkoły otwarte są dla sześciolet-
nich uczniów wymienionych wyżej placówek. Nasi goście bio-
rą udział w zajęciach sportowych, rozwijających nie tylko ich 
sprawność, ale i zainteresowania
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zasłużOna sława
Kiosk z warzywami, owocami i przetworami zwany 

„Przy tunelu” na Osiedlu Warszawskim mieszkańcy nie-
zwykle  cenią za niezmiennie wysoką jakość oferowanych 
towarów o walorach prawdziwie ekologicznych. Placów-
kę  handlową od niepamiętnych lat prowadzą Państwo 
Grzegorz i Małgorzata Gwizdek, dobrze znający wszyst-
kich mieszkańców i przez nich równie doskonale znani. 

Oferowane w kiosku towary pochodzą z własnych 
upraw właścicieli i od sprawdzonych, pewnych dostaw-
ców. Klienta kiosku nigdy nie spotka rozczarowanie za-
kupami lub jakaś niemiła niespodzianka. Prawdziwe 
wzajemne zaufanie i życzliwość między sprzedającymi  
a klientami stwarzają zawsze miły klimat, którego próż-
no oczekiwać w supermarketach. 

Stojący pod piękną lipą kiosk u zbiegu ulic Łowickiej i 
Kostrzyńskiej w centrum Osiedla Warszawskiego dostar-
cza mieszkańcom  zdrowe warzywa, owoce i przetwory 
oraz zadowolenie z codziennych zakupów, za które moż-
na płacić również kartami.     GORĄCO  POLECMY! 

Kiosk pod koroną 

Bardzo ciekawa wystawa w Muzeum Archeologicznym - do 19 lutego 2023 
MONUMENTALNE GROBOWCE 
          Z EPOKI KAMIENIA 
Na dostępnym do darmowego zwiedzania renesanso-

wym dziedzińcu Pałacu Górków zagościły niesamowite 
eksponaty i zdumiewająca makieta megalitycznych zna-
lezisk z Parku Kulturowego w Sarnowie i Parku Kultu-
rowego Wietrzychowicach. W części płatnej wystawy 
zgromadzone unikatowe zabytki podziwiać możemy w 
zabytkowych piwnicach Muzeum Archeologicznego w 
Poznaniu. 

Kujawskie monumenty nazywane często megalitami 
(od greckich słów megas – wielki i lithos – kamień) bu-
dowano jako miejsca pochówku elity religijnej lub poli-
tycznej rolników z epoki kamienia.






