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KARTA RABATOWA UPOWAŻNIA 
DO ZNIŻKI W WYSOKOŚCI 15% 

DOTYCZY CAŁEGO MENU
NIE OBOWIĄZUJE W DOWOZIE

Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

                                    OBIADY DOMOWE

chrzciny * komunie * rocznice ślubu
stypy * garmażerka * catering

os. Bolesława Śmiałego 4a 
(pawilon naprzeciw Poczty)

facebook: Na górce, e-mail: nagorce@op.pl
telefon: 600 595 762 

...kuchnia naprawdę domowa 

Gotujemy na miejscu ze świeżych produktów, 
bez zbędnych dodatków i ulepszaczy. 

Odwiedź nas i zjedz obiad jak u mamy. Oferujemy:
Przystępne ceny (13 – 15 zł) 
Dania na wynos
Dania wegetariańskie i sezonowe
W piątki – kopytka z gotowaną kapustą – 11 zł
Organizacja kameralnych imprez okolicznościowych (do 25 osób)
                            Poniedziałki – Piątki 13:30 – 18:30
               oraz w Soboty 13:30 – 18:30

Os. B. Śmiałego 16 (pawilon przy parkingu), Tel. 601 22 62 64
www.facebook.com/lubczykpiatkowo

www.psm.poznan.pl

Niech Nowy Rok 
przyniesie spełnienie marzeń

oraz powodzenie 
w życiu rodzinnym i zawodowym,

niech sprawi, że radość i pogoda ducha
będą Państwu towarzyszyły na co dzień

Rada Nadzorcza, Zarząd 
i administracje osiedli PSM

oraz redakcja Echa Piątkowa 

Twórcze oczekiwanie 

Na Święta Bożego Narodzenia można czekać na wiele spo-
sobów – stojąc w kolejkach, poszukując w domu ukrytych pre-
zentów, głodząc brzuszki na świąteczne słodkości…

Albo… oczekiwać można aktywnie, z pasją i entuzjazmem! 
W taki właśnie sposób przygotowali się do świąt uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 35 na osiedlu Władysława Łokietka.

Zorganizowano na przykład Międzyszkolny Konkurs Bożo-
narodzeniowych Szopek, w którym wzięli udział przedstawiciele 
szkół podstawowych nr: 64, 79, 17, 69 i oczywiście 35, 
uświetniony fascynującą wystawą w holu szkoły. Ogłoszo-
no szkolny konkurs choinek i stroików świątecznych, a tak-
że świąteczny kiermasz, na którym zakupić można było bi-
żuterię, słodycze, lampiony i stroiki wykonane przez uczniów 
szkoły z Łokietka.

Dziś rzadko już samodzielnie wykonujemy ozdoby na cho-
inki, niewiele zostało ze starych zwyczajów wspólnego spędza-
nia czasu przedświątecznego, jednak tradycje te można uno-
wocześnić, ubarwić i sprawić, że nadal odczuwać będziemy 
jednoczące nas szczęście i zabawę. Katarzyna Buziak
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• Oprócz stałych zajęć i spotkań kó-
łek hobbystycznych odbyło się kil-
ka innych spotkań. 6 grudnia na 
spotkaniu prozdrowotnym mówio-
no o diagnozie chorób i analizach 
stanu zdrowia, pomiarze ciśnienia 
tętniczego i regulacji nadciśnie-
nia. Można było otrzymać skiero-
wanie na tydzień bezpłatnych za-
biegów rehabilitacyjnych realizo-
wanych na terenie poznańskich 
przychodni.

• 7 grudnia odbył się kiermasz 
świąteczny w klubie. Tydzień póź-
niej, 14 grudnia, na spotkanie wigi-
lijne z występem przyjechały dzieci 
ze Specjalnego Ośrodka Wychowaw-
czego z Mosiny.

• 17 grudnia chętni członkowie klubu 

pojechali na jeden dzień na Jarmark 
Bożonarodzeniowy do Poczdamu.

• 20 grudnia odbyła się klubowa wigi-
lia. Tłum klubowiczów i zaproszonych 
gości – przyjaciół klubu – z 
trudem mieścił się wokół pięknie 
przystrojonego pomarańczami i 

własnoręcznie upieczonymi ciastami 
stołu. Emocje wzbudziła osoba 
włoskiej piosenkarki Faridy, która 
przyjęła zaproszenie i przybyła wraz 
z mężem do Korony. Chyba jej się 
podobało, bo wyjęła tablet i nagry-
wała występy klubowego zespołu. 
A wykonywał on kolędy, które 
uczestnicy wieczoru podchwytywa-
li, wspólnie śpiewając.

• Tuż po świętach, 27 grudnia, zapla-
nowano bezpłatne przedsylwestro-
we zajęcia fitness latino z motywem 
przewodnim „Mamma Mia!”. Była to 
zabawa przebierana w rytmie zna-
nych musicali. A 31 grudnia o godz. 
20 rozpocznie się doroczna zabawa 
sylwestrowa, która potrwa do 3 nad 
ranem. (rklo)

 Działo się w klubie Korona

Zielone zak ątki Śmiałego

Pierwsza edycja konkursu „Zie-
lone osiedle” na osiedlu Bolesława 
Śmiałego odbyła się w 2013 roku. 
24 listopada w klubie „Korona” 
po raz czwarty nagrodzono laure-
atów „Zielonego osiedla”.

Inicjatorem konkursu jest Urszula 
Cicha. Jego organizatorami są rada 
osiedla i administracja osiedla Bolesła-
wa Śmiałego, ale cały wysiłek związa-
ny z konkursem spoczywa na komisji 
konkursowej, w której skład wchodzą: 
przewodnicząca Urszula Cicha, wice-
przewodniczący Piotr Zagawa oraz z 
administracji: Grzegorz Adamski i Da-
nuta Grzesiak.

- Jako przedstawiciel Rady Nadzor-
czej PSM – powiedział Mirosław An-
drzej Talaśka – powiem, że dbanie o 
zieleń wokół domów to przejaw zasad 
dobrego współżycia spółdzielczego. Je-
steśmy dumni, że takie osoby są, wi-
dzimy ich pracę i zaangażowanie.

W tym roku pierwsze miejsce 

wśród balkonów zajął ten Urszuli To-
maszewskiej z bloku 33, na drugim 
uplasował się balkon w bloku 26 Bogu-
miły Bronieckiej Adamkiewicz i Stefa-
na Bronieckiego. Trzecie miejsce zaję-
ła Zofia Kozielczyk, która swój balkon 
ma w budynku 35. Pierwsze miejsce 
zajął ogródek przy bud. 33 urządzony 
przez Joannę i Zbigniewa Gwiazdow-
skich, drugi przy bud. 6, dbają o niego 
Krystyna Gulgowska i Krystyna Tom-

czak. Trzeci był ogródek Jadwigi Ma-
tysik przy bl. 11. Nagrodzono też Zie-
lony kącik przy bud. 8, dbają o niego 
Ewa Cwojdzińska i Romuald Klemens.

Wręczono też miejskie nagrody 
w miejskim konkursie „Zielony Po-
znań”. Otrzymali je Wiesława Bednar-
czuk (bl. 2), Kazimiera i Marian Ski-
bińscy (bl. 23) oraz Maria Czernicka 
(bl.1). (maja)

Fot. – Piotr Zagawa
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Przeprowadzki prywatne i firmowe
Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli

Kontakt Tel. 61 843 91 61  lub  668 23 24 55
www.123przeprowadzki.pl

R A D C A    P R A W N Y 
    - rozwód, separacja, podzia  maj tku 
    - w adza rodzicielska, opieka, alimenty  
    - spadki - nabycie, zachowek, testamenty 
    - procesy o odszkodowania, umowy, ZUS 
   

                  tel. 601 999 570 
 

     KANCELARIA: os. J. III Sobieskiego 36/15 
Spotkania do uzgodnienia 

ul. Dzięgielowa 27

OPRAWA 
OBRAZÓW

Os. B. Chrobrego – 
pawilon k. Złotego Grosza

- renowacja ram
- ceramika
- materiały plastyczne
- pozłotnictwo

Tel. 517 750 665

WARZYWA 
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

dla osób starszych i chorych
możliwa dostawa do domu, tel. 787 209 322

świeże jaja wiejskie
Os . Batorego 15c, czynne: pn – pt.  8 - 17, sob. 8 - 14

FRYZJER 
„Izabella” 

os. B. Śmiałego 30k
wt., pt. 10-19, 
śr., czw. 10-16

sob. 9-14
w czwartki zniżka 20%
Tel. 501 018 416

Szukamy uczniów

Gabinet Weterynaryjny
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób 

psów i kotów,
chirurgia, czipowanie 

i wystawianie paszportów

os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10,  
tel. 61 825 55 61

Czynny codziennie w godz. 9 – 19
soboty 14 – 17, niedziele 15 - 17

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

  instalacja systemów operacyjnych Windows
  rozwiązywanie problemów z działaniem 

komputera
  diagnozowanie problemów sprzętowych
  usuwanie wirusów i programów
  instalacja i konfiguracja sieci 

(routery, WI-FI, modemy ADSL, kablowe itp.)
  udostępnianie internetu dla innych 

komputerów
  instalacja dodatkowych akcesoriów 

i sterowników

dojazd gratis, faktury

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 61 822 78 57,  601 56 87 32 
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Laury dla redaktorów z 11 Gimnazjum

Wyprawa KOiR w świat telewizji

Współczesne media, choć bywa-
ją krytykowane, to jednak wciąż 
przyciągają uwagę, a praca w pra-
sie czy zwłaszcza w telewizji wyda-
je się bardzo atrakcyjna. Nic zatem 
dziwnego, że grudniowe spotkanie 
Klubu Odkrywców i Reporterów 
poświęcone kulisom telewizji zgro-
madziło wielu adeptów dziennikar-
stwa z Piątkowa.

Z uwagą wysłuchali opowieści red. 
Lesława Cuby Ciesiółki, wykładowcy 
uniwersyteckiego i legendy poznań-
skich mediów, o tym jak się robi te-

lewizję. Na prezentowanych przykła-
dach programów telewizyjnych wyja-
śniał, jak powstaje „news”, czyli czo-
łowa informacja, co to są „forszpan” i 
„setka”, czyli kilkunastosekundowe za-
jawki informacji oraz bezpośrednie wy-
powiedzi osób prezentowane na ekra-
nie. Nie zabrakło pytań, jak zostać te-
lewizyjną gwiazdą. Droga wiedzie m.in. 
przez studia dziennikarskie na poznań-
skim UAM, sąsiadującym z osiedlami 
piątkowskimi.

- Wielu absolwentów tego kierun-
ku, moich studentów, pracuje dzisiaj w 

czołowych stacjach telewizyjnych i są 
cenieni za profesjonalizm oraz rzetel-
ność – zapewnił L. Ciesiółka. Wyraził 
też nadzieję, że wkrótce z uczestnikami 
spotka się w salach wykładowych uczel-
ni oraz studiach telewizyjnych.

Zapału i wytrwałości młodym dzien-
nikarzom nie powinno zabraknąć. Prze-
konują o tym kolejne przygotowywane 
przez nich wydania gazetek szkolnych. 
Wiele w nich informacji o szkolnych wy-
darzeniach, ale nie brak też materia-
łów o sprawach ważnych dla młodych 
ludzi wchodzących w dorosłe życie a 
także ciekawych prób literackich. Za-
angażowanie i dziennikarskie dokona-
nia redaktorów „Głosu Gimnazjalisty” 
wydawanego przez uczniów 11 Gimna-
zjum w Poznaniu docenił KOiR dyplo-
mem, tytułem H erolda Piątkowa oraz 
albumami.

Działalność klubu organizującego 
na Piątkowie spotkania z podróżnikami 
i dziennikarzami zwróciła też uwagę or-
ganizatorów jubileuszowej 40. Wypra-
wy Polarnej do Polskiej Stacji Polarnej 
Hornsund na Spitsbergenie. Przekazali 
do KOiR informację o przygotowaniach 
do niej wraz z zachętą do zgłaszania 
się kandydatów chętnych do spędzenia 
kilku miesięcy w surowych arktycznych 
warunkach. Poszukiwani są naukowcy, 
ale też informatycy, mechanicy oraz 
kucharze. Spotkanie KOiR upłynęło w 
przedświątecznej atmosferze i życzono 
sobie w nowym roku wielu kolejnych 
udanych wypraw. (i)

 Uczniowie charytatywnie
6 i 7 grudnia ucznio-

wie Gimnazjum nr 12 im. 
Jacka Kuronia na osiedlu 
Stefana Batorego uczest-
niczyli w charytatywnym 
turnieju badmintona i te-
nisa stołowego. 

Miło nam poinformować, 
że wysoka frekwencja prze-
łożyła się na ilość zebranych 
funduszy, które w całości zo-

staną przekazane na zakup le-
ków dla chorego na mukowi-
scydozę Hawiera. Szczególne 
podziękowania należą się Po-
znańskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej oraz Radzie Rodzi-
ców przy Gimnazjum nr 12 
im. Jacka Kuronia w Pozna-
niu za ufundowanie nagród.

Zwycięzcom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów 

sportowych. W klasyfikacji 
końcowej tenisa stołowego 
chłopców pierwsze miejsce 
zajął Kamil Kopa (3c), drugie 
Jakub Latuszek (3h), a trze-
cie Szymon Stachecki (1h). 
Wśród dziewcząt najlepsza 
była Patrycja Huzar (2j), dru-
ga Natalia Dragulska (2g), 
a trzecia Wiktoria Szymko-
wiak (3g).

W badmintonie chłopców 
pierwszy był Kamil Kopa 
(3c), drugi Dawid Józwik (1g), 
trzeci Oskar Nowaczyk (1g). 
Wśród dziewcząt zwyciężyła 
Wiktoria Szymkowiak (3g), 
druga była Aleksandra Poro-
sa (1b), a trzecia Olga Maru-
szyńska (2c).

Andrzej Słabęcki
Fot. - Maciej Kula 

i Danuta Kupiec
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Piątka pytań do…
Mariusza Andrzeja Talaśki, 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Członkom Rady Nadzorczej zadajemy ten sam zestaw 5 pytań. Przedstawiamy ich odpowie-

dzi, które pozwolą lepiej poznać poglądy oraz cele ludzi, którzy przez najbliższe 3 lata podej-
mować będą decyzje ważne dla wszystkich mieszkańców spółdzielczych osiedli.
Gdy myślę Piątkowo, to…

…to myślę krótko – dom. 
Czuję się tu bardzo dobrze i cie-
szę się, że wybrałem Piątkowo 
na swoje „miejsce na świecie”.
Jak mi się mieszka na swoim 
osiedlu, co jest w nim dobre, 
a co warto zmienić?

Mieszkam na osiedlu Bole-
sława Śmiałego już 10 lat. Kie-
dy podejmowałem decyzję o 
przeprowadzeniu się z rodziną 
do Poznania, miejsca dla siebie 
szukaliśmy wyłącznie na Piątko-
wie. Uważam, że to bardzo do-
bra lokalizacja, dobrze umiej-
scowiona, posiadająca świet-
ne połączenie komunikacyjne z 
resztą miasta.

Wydaje mi się, że nasze piąt-
kowskie osiedla nie wymagają 
znaczących zmian. To na co jed-
nak zwracam uwagę, to koniecz-
ność zapewniania mieszkańcom 
wystarczających powierzchni do 
parkowania aut, utrzymania zie-
leni budującej przyjemny klimat 
na osiedlach oraz zapobieganie 
dogęszczaniu zabudowy w naszych są-
siedztwach.
Czym chciałbym się szczególnie 
zająć w pracach Rady Nadzorczej?

Jestem z wykształcenia i zawodu 
ekonomistą. Staram się zadbać o to 
aby, mówiąc krótko, kasa się w Spół-
dzielni zgadzała. Jako przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej stawiam sobie za 
cel zapewnienie z jednej strony moż-
liwych źródeł wpływów do Spółdziel-
ni, które to wpływy mogłyby zdejmo-
wać część ciężaru czynszowego ze spół-
dzielców. Takim przykładem mogą być 
chociażby świadectwa efektywności 
energetycznej.

Z drugiej strony chcę zadbać o to, 
aby każda wydawana złotówka mia-
ła swoje uzasadnienie. Są to pienią-
dze spółdzielców, więc należy dokła-
dać wszelkich starań, aby pieniądze 
były wydawane świadomie i rozsądnie.

W pracach Rady Nadzorczej inte-
resuje mnie także zagadnienie weryfi-
kacji i uspójnienia funkcjonujących re-
gulaminów, tak aby były one czytelne 
i przejrzyste dla każdego spółdzielcy.

Wiemy także, że przed Radą stoją 
tak ważne zagadnienia jak przekształ-
cenia własnościowe gruntów, rozwią-
zanie kwestii bazy Boranta czy też 
podjęcie decyzji co do przyszłego wy-
glądu i funkcjonalności Centrum Kul-

tury Dąbrówka. Nad tymi spawami 
należy się bardzo wnikliwie pochylić.

Kolejnym tematem, w który chcę 
się angażować, to modernizacja na-
szej strony internetowej – poprawa jej 
przejrzystości, zwiększenie jej atrak-
cyjności dla spółdzielców i wykorzysta-
nie tej platformy do bieżącej komuni-
kacji pomiędzy organami Spółdzielni 
a jej członkami.
Co wydaje się obecnie najwięk-
szym utrudnieniem dla mieszkań-
ców Piątkowa?

Bez wątpienia zapewnienie odpo-
wiedniej liczby miejsc parkingowych 
oraz zabezpieczenie dostępu do już ist-
niejących miejsc. Dziś mamy sytuację, 
gdy w rodzinach pojawia się więcej niż 
jeden samochód, część mieszkań jest 
wynajmowana przez kilka osób, z któ-
rych każda posiada swoje auto i pro-
blem „gdzie zaparkować” staje się co-
raz bardziej palący.

Z zagadnieniem tym wiąże 
się także kwestia dogęszczania 
zabudowy w okolicach naszych 
osiedli. To też niestety nie sprzy-
ja łatwości znalezienia miejsc 
parkingowych. Przed nami wy-
zwania jeśli chodzi o nowo po-
wstający budynek przy os. Bo-
lesława Chrobrego.

Nie zapominajmy o kwestii 
przekształcenia gruntów – ten 
temat dla wielu mieszkańców, 
zwłaszcza po kolejnych podwyż-
kach serwowanych przez mia-
sto, jest tematem trudnym. Sta-
ramy się jako Rada, aby dopil-
nowywać kwestii odwoływania 
się od decyzji miejskich w tych 
przypadkach, w których jest to 
możliwe. Czekamy jeszcze na de-
cyzje ustawodawcze zapowiada-
ne przez rząd w tym zakresie.
Dlaczego chcę działać dla 
spółdzielczej społeczności, 
jakie mam doświadczenia, 
umiejętności i cele?

Chciałem wykorzystać swo-
je umiejętności i kompetencje 

do tego, aby zadbać o jak najlepsze 
funkcjonowanie Spółdzielni. Spora 
grupa mieszkańców udzieliła mi po-
parcia w wyborach i chcę ich głos 
reprezentować w obradach Rady. Je-
stem po raz pierwszy w składzie Ra-
dy Nadzorczej Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, ale nie jest to mo-
je pierwsze doświadczenie w ramach 
nadzoru. Zasiadałem już w radach 
nadzorczych spółek prawa handlowe-
go i to doświadczenie chcę przełożyć 
na pracę w RN PSM. Posiadam tak-
że uprawnienia ministerialne do za-
siadania w radach nadzorczych spół-
ek Skarbu Państwa.

Dodatkowo o mnie: jestem z wy-
kształcenia ekonomistą, kończyłem 
poznański Uniwersytet Ekonomiczny, 
dodatkowo studiowałem podyplomowo 
rachunkowość oraz międzynarodowe 
standardy rachunkowości.

Komunikat 
Administracja Osiedla Stefana Batorego informuje, że dysponuje 

wolnymi miejscami parkingowymi do wynajęcia w garażu podziemnym 
w budynkach 53 i 55 na osiedlu Stefana Batorego. Stawka miesięczna 
wynajmu wynosi 140 zł netto. Dla uzyskania szczegółowych informa-
cji prosimy o kontakt bezpośrednio z Administracją Osiedla Stefana 
Batorego pod numerem telefonu: 61 8217 381, lub na adres mailowy 
adm.batory@psm.poznan.pl 
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GRUPA  B  
Lp. Nazwa drużyny li.mec. pkt br.zd. br.str. różn. prz./wo
1 ARKA CHROBREGO 9 16 59 49 10
2 TG SOKÓŁ POZNAŃ WINIARY 9 13 47 51 -4
3 DZIKI PIĄTKOWA 9 12 53 48 5
4 GALACTIK FOOTBALL 9 9 47 58 -11

GRUPA  C 
1 DRUŻYNA PIERŚCIENIA 11 31 87 31 56
2 Z BUTA WJEŻDŻAM 11 24 72 49 23
3 TECHNICZNY POKER 10 23 90 48 42
4 MŁODZI PIĄTKOWO 10 21 83 42 41 1wo/1p
5 TG SOKÓŁ POZNAŃ WINIARY 10 13 53 53 0
6 NOT TODAY 10 12 46 47 -1
7 PK CONSTRUCTION 10 6 30 119 -89
8 EKIPA Z PIĄTKOWA 10 2 34 69 -35 1wo/1p
9 DYNAMO POZNAŃ 10 2 40 77 -37 1wo 

GRUPA  OPEN 
1 CZERWONE DIABŁY 10 27 107 31 76
2 BALBINA 10 27 70 19 51
3 FC NOWA WIEŚ 10 27 76 29 47

4 PODWYKONAWCY 10 25 66 41 25
5 AKADEMIA SPAWANIA 10 21 70 32 38
6 FC STRZESZYN 9 21 57 26 31
7 ŻWIRKI I MUCHOMORKI 9 21 46 32 14
8 EVERYBODY WINOGRADY 10 18 56 40 16
9 EJBRY Z FYRTLA 9 17 48 34 14

10 LEWOPRAWO 9 16 46 44 2
11 GREEN SQUAD 10 15 70 52 18
12 SPARTANIE 10 15 54 50 4
13 FLORIAN 10 13 39 30 9
14 PI - KO TEAM 10 12 37 57 -20
15 CLASSIC DRUKARNIA 8 11 33 38 -5 2wo
16 INTER CLUB POZNAŃ 8 10 27 50 -23
17 ZMARNOWANE TALENTY 10 9 48 51 -3
18 HETMANIA - NO NAME 9 9 43 59 -16
19 AE CARPE DIEM REAKTYWACJA 9 9 30 61 -31
20 WUCHTA WIARY 10 8 34 62 -28
21 NDW POZNAŃ 10 6 38 54 -16
22 PIONTKOFSKIE DZBANY 9 6 37 78 -41
23 GUD  TIM 9 5 37 57 -20
24 THE CITIZENS 10 0 18 78 -60
25 ORŁY  W.A. 10 -1 21 103 -82 1wo

POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA – PIĄTKOWSKA LIGA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
Tabele po meczach rozegranych  17/18.12.2016 r.

W Budapeszcie był ósmy 

Ósme miejsce wywal-
czył zawodnik KS Sobieski 
Poznań, Edgar Babayan, 
podczas zakończonych Mi-
strzostw świata w zapasach 
w stylu klasycznym. Na ma-
tach w Budapeszcie Baba-
yan w pierwszej rundzie po-
konał zawodnika z Austrii 
Michaela Wagnera 9:1, w 
drugim pojedynku spotkał 
się z Białorusinem Vikta-
rem Sasunouskim, z któ-
rym wygrał 3:1. W walce 

ćwierćfinałowej jego prze-
ciwnikiem był zawodnik 
gospodarzy Laszlo Szabo, z 
którym nasz zawodnik prze-
grał 8:0. Szansa na medal 
dalej istniała, ale w swej wal-
ce półfinałowej zawodnik 
węgierski, prowadząc przez 
cały mecz, w ostatnich se-
kundach stracił punkty i nie 
awansował do finału, zamy-
kając drogę do repasaży na-
szemu zawodnikowi.

Tomek Rosada

Potwierdził pozycję
Tadeusz Michalik wywalczył drugie miejsce w rozgry-

wanym w Baku Pucharze Świata. W kategorii 85 kg sto-
czył cztery walki, dochodząc do finału, w którym uległ 
zawodnikowi gospodarzy – Islamowi Abbasowvi.

Stolica Azerbejdżanu zgromadziła najlepszych zawodni-
ków z całego świata i była ostatnim sprawdzianem formy 
w tym roku. Tadeusz Michalik po raz kolejny stanął na 
podium w zawodach międzynarodowych i potwierdził swo-
ją pozycję, w marcu wywalczył trzecie miejsce w mistrzo-
stwach Europy. TR 

 Zapasy z Gwiazdorem
Po raz trzeci Klub Sportowy Sobieski Poznań, 

PSM, Sekcja Sportu PSM oraz Administracja Osie-
dla Jana III Sobieskiego zorganizowały kończące rok 
Zapasy z Gwiazdorem.

 Osiem medali
Tyle wywalczyli zawodnicy KS Sobieski Poznań na roz-

grywanym w Warszawie Pucharze Polski w sumo. Na do-
jo w stolicy stawiło się ponad 350 zawodników sumo z ca-
łego kraju.

Dużym sukcesem jest występ w dwóch kategoriach wa-
gowych: kadet i junior Jakuba Pietrzyka, który stoczył rów-
ne walki z najlepszymi zawodnikami, przegrywając na ko-
niec po zaciętych pojedynkach.

W kategorii młodzików Miłosz Romanowski (58 kg) 
wywalczył złoty medal. Srebrny medal zdobył Alan Nie-
dzielski (kat 35 kg), a brązowy Bartosz Mrowiński (kat 55 
kg) i Łukasz Dziunikowski (kat 40 kg). W kategorii kadet 
srebrny medal wywalczył Jakub Adamski (85 kg), a Ja-
kub Pietrzyk (60 kg) i Wiktor Blandzi (75 kg) – brązowe 
medale. Wśród juniorów Jakub Pietrzyk był trzeci i otrzy-
mał brązowy medal.

Wszyscy zawodnicy ćwiczą w ramach Młodzieżowego 
Centrum Sportu w Sumo w KS Sobieski Poznań, a dzia-
łania klubu w tej dziedzinie sportu od lat wspiera Poznań-
ska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Tomek Rosada

Do walk stanęło prawie 90 za-
wodniczek i zawodników. W cza-
sie rozgrywek odbył się turniej 
akrobatyczny, przeprowadzono 
licytację koszulki mistrza świa-
ta kadetów, Gerarda Kurniczaka, 
odbyła się też loteria fantowa.

Każdy z walczących otrzymał 
pamiątkowy medal i dyplom. Na 
koniec zawodów uczestników od-

wiedził Gwiazdor, który podarował im paczki świąteczne. 
Impreza z każdym rokiem przyciąga coraz więcej dzieci 
i młodzieży, którzy z roku na rok prezentują coraz wyższe 
umiejętności sportowe. Andrzej Słabęcki

Fot. – Piotr Rychter
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Uczniowie z Łokietka najlepsi na ergometrach
Blisko 250 dziewcząt i chłopców 

z dwunastu poznańskich szkół pod-
stawowych (nr 35, 26, 27, 71, 65, 
17, 42, 21, 1, 11, 51, Śródka) oraz 
uczniowie z Kobylnicy i Zalasewa 
wystartowało w III Otwartych Mi-
strzostwach Piątkowa w jeździe na 
ergometrze wioślarskim. Impreza 
odbyła się 25 listopada w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na os. 
Władysława Łokietka 104.

Rozegrano 30 biegów na ośmiu er-
gometrach. Dziewczęta startowały na 
dystansie 150 m, chłopcy na dystansie 
200 m. Po eliminacjach w każdej kate-
gorii, a były ich cztery, najlepsza ósem-
ka kwalifikowała się do finału. To te 
biegi rozstrzygały o kolejności miejsc 
na podium. Nagradzany był cały finał, 
każdy otrzymał nagrodę rzeczową – 
statuetkę szklaną i dyplom.

W zawodach wystartowały również 
dzieci z klas 1-4 na dystansie 100 m. 
Kibice mocno wspierali startujących, 
doping był bardzo żywiołowy.

W organizacji zawodów i sprawnym 
ich przeprowadzeniu wspierał klub TW 
„Polonia” wraz z trenerem Jackiem 
Knapikiem.

Wśród chłopców z klas szóstych naj-
lepsi byli: Piotr Szajda (Zalasewo), Ju-
lian Walichnowski (SP 27) oraz Filip 
Jakubowski (SP 21). Wśród dziewcząt 
z klas szóstych: Kinga Glicz (Kobylni-
ca), Laura Hełmińska (SP 26) oraz We-
ronika Kwapiszewska (SP 17).

Wśród chłopców z klas piątych naj-
lepszymi okazali się: Wojciech Żak (SP 
35), Patryk Kuczyński (SP 35) oraz 
Aleksander Zieliński (SP 35). Kolejność 
zwycięskich piątoklasistek była nastę-
pująca: Maja Kuleczka (SP 71), Małgo-
rzata Kowalczyk (SP 27) oraz Zuzanna 
Borowiak (SP 27).

Drużynowo turniej wygrała SP 35 
– 95 pkt., druga była szkoła z Kobyl-
nicy – 44 pkt., trzecia z Zalasewa – 
36 pkt. W dalszej kolejności były szko-
ły: SP 27 – 34 pkt., SP 26 – 22 pkt., 
SP 71 – 18 pkt., SP 65 – 16 pkt., SP 

17 – 14 pkt., SP 42 – 11 pkt., SP 21 
– 11 pkt., SP 1 – 6 pkt., SP 11 – 5 
pkt., SP 51 – 0 pkt. i Śródka – 0 pkt.

Ergometr dla wszystkich to impreza 
cykliczna, w tym roku odbyła się  dzie-
wiąta edycja zawodów. Mogła się odbyć 
dzięki wsparciu wielu osób i sponsorów:
*  prezesa Poznańskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, Krzysztofa Winiarza
*  dyrektora Wydz. Oświaty Urzędu 

m. Poznania, Przemysława Foligow-
skiego

*  Marka Woźniaka, marszałka woje-
wództwa wielkopolskiego

*  prezesa Poznańskiego Szkolnego 
Związku Sportowego, Pawła Fili-
powskiego

*  Ireneusza Pracharczyka z Olimpij-
czyk „Bis”

*  Andrzeja Słabęckiego, kierownika 
Sekcji Sportu PSM

*  prezesa TW „Polonia”, Włodzimie-
rza Adamiaka

*  olimpijczyków: posła RP Tomasza 
Kucharskiego i Mariusza Kubiaka.

Turniej Gwiazdkowy i szesnasty

XVI Gwiazdkowy Tur-
niej Halowej Piłki Nożnej 
odbywał się od 3 do 11 
grudnia w Szkole Podsta-
wowej nr 35 na osiedlu 
Władysława Łokietka.

W turnieju wystartowały 
34 zespoły w czterech kate-

goriach wiekowych, od rocz-
ników 2004 i młodszych (kat. 
A) do całkiem dorosłych. W 
hali sportowej szkoły roze-
grano 78 spotkań.

A oto klasyfikacja koń-
cowa turnieju. W grupie A 
pierwsze miejsce zajęła dru-

żyna SP-3, drugie – Hura-
gan Pobiedziska, trzecie Sa-
los II. W kategorii B najlep-
si okazali się Galaktyczni, 
drugie miejsce zajął Salos, 
a trzecie Sami swoi. W gru-
pie C na podium stanął ze-
spół No Pain No Gain, drugi 

był Z.SB-D, a trzeci Wodzit-
shu shan. W kategorii Open 
pierwsze miejsce zajął DP 
Plan, drugie – Fabryka bur-
gerów, trzecie Mc Donald R 
Obornicka. Zespół Piątkowo 
zajął czwarte miejsce.

Wszystkie zespoły, które 
zajęły miejsca od pierwsze-
go do trzeciego, otrzymały 
medale, dyplomy i nagrody 
rzeczowe (stroje, getry pił-
karskie i piłki). Nagrody i 
medale wręczali wiceprezes 
PSM Michał Tokłowicz oraz 
kierownik osiedla Aleksan-
der Meyza.

Organizatorem turnieju 
była Poznańska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa, Admini-
stracja Osiedla Władysława 
Łokietka oraz Szkoła Pod-
stawowa nr 35.

Tomasz Mierzejewski
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KALENDARIUM PSM 
 2 stycznia -  dyżur członków Rady Nadzorczej (po 

uprzednim telefonicznym umówieniu)

 5 stycznia - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

10 stycznia - Komisja Rewizyjna RN

19 stycznia - zebranie plenarne RN

 Z prac Rady Nadzorczej PSM
Przed SKO właściciele sami albo z pełnomocnikiem

Działania Zarządu 
Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej dopro-
wadziły do znaczącego 
zmniejszenia się liczby 
osób mających kilkumie-
sięczne zaległości w pła-
ceniu czynszu. Na posie-
dzeniu 15 grudnia człon-
kowie Rady Nadzorczej 
rozpatrywali tylko jed-
ną taką sprawę, wyklu-
czając dłużnika z grona 
spółdzielców. W przypad-
ku czterech osób, które 
spłaciły w całości swoje 
zadłużenie, Rada uchy-
liła swoje wcześniejsze 
uchwały wykluczeniowe.

Wyniki ekonomiczne 
Spółdzielni za dziesięć mie-
sięcy 2016 r. referujący 
analizę ekonomiczną prze-
wodniczący Komisji Rewi-
zyjnej, Mariusz Andrzej Ta-
laśka, ocenił jako dobre. W 
gospodarce zasobami miesz-
kaniowymi na eksploatacji 
podstawowej na wszystkich 
osiedlach, oprócz ul. Gro-
bla, wyniki były dodatnie. 
Na Grobli od dłuższego cza-
su występował deficyt i dla-
tego od 1 września miesięcz-
na stawka eksploatacyjna 
została podniesiona o 50 
gr. W październiku ujemne 
saldo uległo zmniejszeniu. 

Dodatnie były też sal-
da rozliczeń gazu, podob-

nie – zimnej wody. Na kon-
tach funduszu remontowe-
go wszystkie osiedla posia-
dały środki. Z oświadczeń 
lokatorów wynika, że 10 
października liczba osób za-
mieszkujących osiedla w po-
równaniu z dniem 10 wrze-
śnia 2016 r. była wyższa o 
91 osób, choć w stosunku 

do grudnia 2015 r. jednak 
niższa o 528 osób. Od liczby 
zadeklarowanych osób nali-
czane są opłaty za wywóz 
odpadów komunalnych, któ-
re następnie odprowadzane 
są do Związku Międzygmin-
nego GOAP.

Od 1 stycznia 2017 r.  
z 5 zł na 5,50 zł na osobę 
wzrośnie miesięczna opła-
ta za korzystnie z wind na 
osiedlu Jana III Sobieskiego 

– taką uchwałę podjęła Ra-
da. Jak wyjaśniał wicepre-
zes Michał Tokłowicz defi-
cyt na działalności dźwigo-
wej ma dwie przyczyny: ma-
lejącą liczbę osób korzysta-
jących z dźwigów (zamiesz-
kałych w budynkach) oraz 
wzrost kosztów ich utrzy-
mania, które nie mają po-
krycia w przychodach.

Z powodu podniesienia 
przez Miasto Poznań rocz-
nej opłaty za wieczyste użyt-
kowanie gruntów na osie-
dlach Jana III Sobieskiego 
i Stefana Batorego zatwier-
dzono miesięczną opłatę z 
tego tytułu, zróżnicowaną 
dla poszczególnych budyn-
ków na osiedlach. Dla lo-
kali w budynkach położo-
nych na gruntach własnych 
oraz lokali wyodrębnionych 
w budynkach położonych 
na gruntach w wieczystym 

użytkowaniu także wzrosły 
opłaty, choć znacznie mniej. 
Na Sobieskiego z 15 na 19 
gr od metra kwadratowego, 
a na Batorego o 1 gr. Poin-
formowano, że PSM opro-
testowała stawki w Samo-
rządowym Kolegium Od-
woławczym. Zdarzyło się 
już, że Spółdzielnia wygrała 
sprawę. Jeśli tak będzie w 
przypadku nieruchomości 
na wymienionych osiedlach, 
pieniądze zostaną zwrócone 
mieszkańcom. Z uchwale-
niem podwyżek nie można 
jednak zwlekać, gdyż w ra-
zie przegranej, wzrost opłat 
byłby bardziej dotkliwy dla 
mieszkańców. Przy okazji 
poinformowano, że zgodnie 
z przepisami, w przypad-
ku pełnej własności właści-
ciele muszą sami się repre-
zentować przed SKO. PSM 
zorganizowała zebranie na 
osiedlu Jana III Sobieskie-
go, podczas którego wyja-
śniano, jak właściciele mo-
gą postępować przed SKO, 
była też możliwość udziele-
nia pełnomocnictwa osobie 
mającej doświadczenie w ta-
kich sprawach.

Na koniec Rada podjęła 
uchwałę w sprawie zatwier-
dzenia schematu organiza-
cyjnego PSM. Zlikwidowa-
ne zostanie stanowisko sek-
cji kadrowo-płacowej, a obo-
wiązki te powierzone zosta-
ną innej osobie. (big)
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Z daleka widoczne są 
efekty systematycznie 
prowadzonego dociepla-
nia kolejnych  budyn-
ków na osiedlu Bolesława 
Chrobrego. 

W minionych miesiącach 
zakończono bowiem termo-
modernizację trzech wieżow-

Os. Bolesława Chrobrego

Dociepleniowe domino na finiszu

Wygodne podjazdy i zakątki z ławkami

Wiosną będą nowe boiska

Docieplanie kolejnego bloku

ców w centralnym punkcie 
Piątkowa, u zbiegu ulic Kur-
pińskiego i Mieszka I, a ich 
niezwykłą ozdobą i wyróż-
nikiem są nowe elewacje w 
charakterystyczną kostkę do-
mina. Wiele zmieniło się też 
w pobliżu budynków. Grun-
townie przebudowano alej-
ki i skwery, tworząc ładny 
i  zadbany zakątek. Podczas 
remontów pamiętano także 
o niepełnosprawnych miesz-
kańcach, urządzając podjaz-
dy w budynkach nr 25 i 26 
oraz windę w bloku nr 27.

- Obecnie kontynuujemy 
prace dociepleniowe przy bu-
dynku nr 40, powinny się 
one niebawem zakończyć. W 
przyszłym roku chcemy roz-
począć modernizację 16-kon-
dygnacyjnego bloku nr 39, a 
potem zostaną jeszcze dwa 
niewielkie budynki 12 A i 
B. Ich docieplenie będzie 

oznaczać zakończenie opera-
cji termomodernizacji – mó-
wi Jerzy Czapczyk, kierownik 
Administracji Os. Bolesława 
Chrobrego.

- Tymczasem zakończy-
liśmy już wymianę podziel-
ników ciepła w jednostce 
D. Na całym osiedlu odczyt 

zużycia ciepła odbywa się 
więc drogą radiową – do-
daje Stanisław Guzikowski, 
zastępca kierownika. No-
woczesne technologie i roz-
wiązania są systematycznie 
wprowadzane w kolejnych 
budynkach. Tak dzieje się 
z oświetleniem ledowym, 
które instalowane jest przy 
okazji remontów i malowa-
nia klatek schodowych. W 
minionych miesiącach odno-
wiono klatki w budynkach 
nr 31 i 41. Zamontowano 
w nich nowe lampy oraz 
zastosowano trwalsze zmy-
walne farby. - Byliśmy pio-
nierami we wprowadzaniu 
ledowego oświetlenia. Jest 
ono wygodniejsze i ekono-
miczniejsze w eksploatacji, 
jednak nie od razu możemy 
je montować we wszystkich 
budynkach, gdyż wiąże się 
to z dużymi nakładami. Ro-

bimy to jednak systematycz-
nie i konsekwentnie – za-
pewnia J. Czapczyk.

Wielkim zadaniem pro-
wadzonym już od kilku jest 
modernizacja dźwigów oso-
bowych w wysokich budyn-
kach. Od sprawności tych 
urządzeń zależy wygoda i 
bezpieczeństwo mieszkań-
ców. W minionym roku prze-
prowadzono kapitalne re-
monty pięciu dźwigów. W ko-
lejce czekają jednak następ-
ne. Ogółem we wszystkich 
budynkach działa ponad sto 
dźwigów. Pracy przy ich kon-
serwacji i utrzymaniu w na-
leżytym stanie nie brakuje.

Wiele uwagi trzeba po-
święcać również osiedlowym 
alejkom i terenom zielonym. 
Niedawno przebudowano 
uliczki i chodniki w rejonie 
budynków 29 i 31. Wyremon-
towano też kilka innych od-
cinków ulic. Przy okazji na-
praw zamontowano też w 
ciekawych zakątkach kilka-
naście ławek. Sporo dysku-
sji wywołuje zwykle sprawa 
zieleni, a zwłaszcza dużych 
drzew. Wśród mieszkańców 

jest zwykle wielu ich obroń-
ców, ale nie brak też zwolen-
ników usuwania tych zagra-
żających przewróceniem się  
lub korzeniami niszczących 
chodniki i jezdnie. Każdy 
wniosek o wycinkę drzew jest 
szczegółowo rozpatrywany i 
zgodę uzyskuje się tylko w 
uzasadnionych przypadkach. 
Tej zimy zostanie usuniętych 
kilkadziesiąt drzew, jednak w 
ramach kompensaty zosta-
nie posadzonych niemal ty-
le samo nowych. Osiedlowa 
zieleń na tych niezbędnych 
działaniach pielęgnacyjnych 
powinna więc tylko zyskać.

Mieszkańcy otrzymają  
też wkrótce nowy kompleks 
boisk w pobliżu bloku nr 
28. Znajdujące się tam zde-
wastowane tereny sportowe 
zostaną gruntownie przebu-
dowane. Powstaną boiska 
ze sztuczną nawierzchnią 
do różnych gier oraz siłow-
nia na świeżym powietrzu. 
Wiosną amatorzy sportowej 
rywalizacji będą więc mieli 
pole do popisu. Administra-
cja jest też przygotowana do 
urządzenia lodowiska pomię-
dzy budynkami 16 i 15. Ale 
żeby mogło ono działać, po-
trzebny jest solidny mróz, 
około minus 10 stopni. Ta-
kiej zimy jednak ani kie-
rownicy, ani 12 gospodarzy 
domów, ani też większość 
mieszkańców chyba sobie 
nie życzy. Oznacza ona bo-
wiem sporo kłopotów z usu-
waniem śniegu oraz likwi-
dacją gołoledzi. A dziesiątki 
ton wysypanego piasku i so-
li trzeba będzie wiosną zno-
wu sprzątnąć. Ale dzieci bę-
dą się cieszyć… (i)
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KLUB LITERACKI 

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

  3 I 2017 o godz. 18 (wtorek, sala konferencyjna) Archiwalia dinozaurów – Ma-
rek Słomiak prezentuje wydawnictwa, zdjęcia, anegdoty… Nowe wiersze w Klu-
bie – prosimy o przyniesienie tekstów w kilku egz. Warsztaty literackie.
17 I 2017 o godz. 18 (wtorek, bistro „Cezar”) „Aphelium miniatury metafizycz-
ne” Tomasza Rębacza. „Iluzjonia” – prace plastyczne i wiersze Stefanii Pru-
szyńskiej.
7 II 2017 o godz. 18 (wtorek, sala konferencyjna) „Złota źrenica” – spotkanie 
autorskie Dariusza T. Lebiody. Agnieszka Mąkinia – „Przestworza słów”.
14 II 2017 o godz. 18 (wtorek, sala konferencyjna) Nowe książki Kaliny I. Zio-
ły. Bogusława Janicka prezentuje „Żółtobrązowy budzik” Choi Lai Sheung oraz 
inne wydawnictwa z Francji i Hongkongu.

Zapraszamy do publikacji w „Protokole Kulturalnym”. Spotkania w „Dą-
brówce”, os. Bolesława Chrobrego 117. Prowadzi Jerzy Grupiński.

Z dalekiej Laponii
na XI Turniej o „Pierścień Dąbrówki”

Laureat XI Turnieju to postać 
niezwykła. Biolog, absolwent UAM. 
Poeta, śpiewak, fotograf. Zafascyno-
wany Laponią – jej lasami, bagnami, 
górami, ludźmi. Przebywając za ko-
łem podbiegunowym we wszystkich 
porach roku, pisze fotografuje, ży-
je. Zainteresowania muzyczne i foto-
graficzne łączy w formie diaporamy 
(III miejsce na Biennale Fotografii 
Górskiej, Jelenia Góra 1986).

Przez lata współpracował w tej dzie-
dzinie z CK Zamek w Poznaniu. Tak pi-
sze o swych wędrówkach: Tylko w takich 
miejscach, arkach porządku natury, od-
czuwam niekiedy spokój płynący z pogod-
nej akceptacji otoczenia, radość czytania 
krajobrazu, gdzie wszystko jest na swoim 
miejscu, wszystko na niebie i ziemi ta-
kie, jakie MA być. A przy okazji piszę i 
fotografuję… Najlepsze fotografie są plo-
nem owych chwil – którymi jak chlebem 
z kimś pragnę się podzielić. 

Dwadzieścia trzy osoby wzięły udział 
15 listopada 2016 roku w XI Turnieju 
o „Pierścień Dąbrówki”. Także z Obor-
nik, Nowego Tomyśla, Dusznik Wielko-
polskich, Krzesin, Grzebieniska… Jury 
w składzie: dr Stefan Pastuszewski (re-
daktor „Akantu”, ogólnopolskiego mie-
sięcznika literackiego) – przewodniczą-
cy oraz członkowie – Łucja Dudzińska, 
Barbara Kęcińska-Lempka i Ewa Moska-
lik, przyznało nagrodę główną – „Pier-
ścień Dąbrówki” (rzeźbę w brązie Kazi-
mierza Rafalika), Andrzejowi Szmalowi 
(na zdjęciu poniej). Oto wiersz laureata:

Życie
O ty cudna pleśni życia

cieniutki naskórku planety
wraz z nią pędząca w głębinach prze-
strzeni
w otchłaniach czasu szumiąca pokole-
niami
odradzająca się uparcie po niezliczonych 
katastrofach

I wszystko z prochu i w proch
krzyże wznoszone i upadające
niebotyczne wyprawy drzew
w mursz muzyka sfer wiatru i kołatków
zegar śmierci też w pieśń życia
wpisany tylko pochylić głowę
pod chmurami pędzącymi w wirach cy-
klonów
galopem przez Księżyc w noce
gdy wysoko rzucony ręką Ziemi jak w ten
wieczór Trzech Króli kiedy w zagrodzie 
mała waja ceglasta od krwi podchodzi
wciąż bliżej wraz z rosnącym zaufaniem

Dane nam być cząstką pleśni życia
na wiarę nadzieję miłość
i nicość?

Kielnię Tadeusza Stirmera otrzyma-
ła Barbara Tylman za wiersz

Przypomnienie
Spróbuj odszukać w pamięci
kilka dni. Kilka godzin choćby.
Chwil kilka które były jak kryształ.
Albo z lekką tylko skazą. Sięgaj
głęboko aż dotkniesz słów kojących
najcięższą ranę. Przypomnij sobie dotyk
który skórę przyozdabiał dreszczem.
To coraz trudniejsze. Bardziej bolesne.
Sięgać trzeba coraz głębiej aż z czasem
może zabraknąć sił. Potem wsłuchaj się
w bicie serca. Wyczujesz pulsujące
tętno. Wejdź w siebie żeby zrozumieć
ten czas najwłaściwszy.

Wyróżnienie za Spiccato życia 
otrzymała Krystyna Wojciech-Ratajczak:

Jak to jest
Być żoną, matką, kochanką
Jak to jest
Miłość, troski, oddanie

Otoczyć
Delikatną, srebrną
Lamówką
Spiccato życia
Takie pełne
Przemierzam życie
W podróży długiej
I wyczerpującej
Pełnej szczelin
I rozpadlin
Przenoszę słowa, uczucia
W zielonym pnączu
Na bliskich
A serce jak linoskoczek
Dotyka małość
I wielkość spraw
Tak to jest być
Matką, żoną, kochanką
kobietą

Uznanie jury znalazł też utwór Aga-
ty Róży Łakatosz, zatytułowany

W księgarni z bajki
Nie liczę lat…
…bo czuję się bajecznie.
Szczęśliwa
wolnością słowa. 
Ubrana dobrocią,
nie przeganiana czasem.
Zawirowana przeszłością.
W tanecznym rytmie 
teraźniejszości -
- uniesiona.
W obrazie bajki
osiadła na dywanie.
Wśród książek
zaczytana.
Nieobecna.
Choć jestem…
Papuszą…

W konkursie nie zabrakło koloro-
wych, popularnych postaci: Marycha z 
Chwaliszewa, wspomnianej już Romki 
– Agaty Róży Łakatosz. Podczas im-
prezy przyznano liczne wyróżnienia: 
„Chleb dla Poety”, Kielnię Tadeusza 
Stirmera, liquor benedictinorum (z 
Apteki Pod Złotym Lwem), dwie be-
czułki piwa ufundowała para Miro-
sława Poncyliusz i tajemniczy Anto-
ni. Profesor dr hab. Jacek Juszczyk 
wręczył prywatne swe wyróżnienie 
– „Ziarna Czasu”. Obrazami olejny-
mi wyróżnili poetów: Jolanta Szwarc, 
Jan W. Malik. Wyróżnienia jury i oso-
biste – prywatne otrzymali: Bogumi-
ła Janicka, Krystyna Wojciech-Rataj-
czak, Barbara Tylman, Piotr Bagiński, 
Zdzisław Czwartos, Jan W. Malik, Mi-
rosława Poncyliusz, Maciej Porzycki, 
Julia Witke, Edyta Kulczak.

Turniej zorganizował i prowadził 
Jerzy Grupiński, opiekun Klubu Lite-
rackiego „Dąbrówka”, członek Stowa-
rzyszenia Pisarzy Polskich.

Anna Kokot
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Kompleks Edypa i kompleks Elektry
Mity to historie o herosach i bogach, często zawierają w sobie alegorie dotyczące bardzo uniwersalnych cech 

ludzkiego życia. Mit o Edypie i mit o Elektrze opowiadają o bardzo powszechnym konflikcie, który w jakimś zakre-
sie dotyka każdego człowieka.

Mit o Edypie
Edyp był synem Jokasty i Lajosa, któremu wyrocznia za-

powiedziała, że umrze z rąk własnego syna. Kiedy rodzicom 
urodził się syn, nie zastanawiając się długo, wyrzucili go 
z królestwa. Chłopca znaleźli pasterze, którzy oddali go kró-
lowej Koryntu, a ta nazwała go imieniem Edyp. Wyrocznia 
w Delfach ostrzegła Edypa, aby nie wracał do ojczyzny, bo 
tam zabije własnego ojca i ożeni się z matką. Któregoś dnia 
idąc wąwozem Edyp napotkał bogatych podróżnych, którzy 
prosili go o ustąpienie im drogi. Doszło do awantury, której 
skutkiem była śmierć podróżników. Edyp nie był świadom, że 
zabił własnego ojca, który był jednym z podróżników. Udał 
się następnie do Teb, gdzie rozwiązał zagadkę, dzięki czemu 
miasto uwolniło się od grasującego tam Sfinksa. W nagrodę 
Król Kreon ofiarował mu wdowę po Lajosie – Jokastę. Edyp 
nie wiedząc, ożenił się z własną matką i miał z nią dzieci. Te-
by jednak cały czas nawiedzały nieszczęścia. Sprowadzony 
z tego powodu wieszcz Terezjasz wyjawił, że Edyp jest wi-
nien: zabójstwa ojca i kazirodczej relacji z własną matką. Na 
wieść o tym Jokasta popełniła samobójstwo, a Edyp wykłuł 
sobie oczy. Uciekł z miasta i razem z córkami, które go pro-
wadziły, poszukiwał ziemi, gdzie mógłby umrzeć.

Ta mitologiczna mroczna historia niesie pewne przesła-
nie. Relacja kazirodcza jest niedopuszczalna i dla obydwu 
stron krzywdząca, ale skłonność do niej jest niestety nadal 
aktualna, o czym przekonać się można, czytając doniesienia 
prasowe. Świadomość tendencji kazirodczych budzi w nas 
ogromne poczucie winy. Realizacja tych skłonności związa-
na jest z podświadomym zwycięstwem i dominacją, ponie-
waż wiąże się z pokonaniem własnego rodzica.

Co to jest kompleks Edypa?
Nazwa kompleksu Edypa pochodzi z przywołanej staro-

żytnej legendy. Kompleks Edypa został opisany przez twórcę 
psychoanalizy Zygmunta Freuda. Kompleks Edypa może roz-
winąć się u chłopca między 4 a 6 rokiem życia, w którym to 
zainteresowania erotyczne, związane dotąd tylko z własnym 
ciałem, zaczynają oddzielać się od dziecka i kierować na inne 
osoby, przede wszystkim na opiekunów, w przypadku chłop-
ców na osobę matki. Z koncentracją na jednym z rodziców wią-
że się negatywny stosunek do drugiego, zazdrość i odrzucenie.

Kiedy dziecko szczególnym przywiązaniem zaczyna da-
rzyć rodzica przeciwnej płci, rywalizuje z rodzicem tej samej 
płci. Kiedy kilkuletni chłopiec zauważa, że matka nie jest wy-
łącznie jego własnością, w walce o jej względy ojciec staje 
się rywalem. Chłopiec zaczyna mieć sprzeczne odczucia wo-
bec ojca, nienawidzi go, bo odbiera mu matkę, ale również 
kocha i zaczyna podziwiać go, i naśladować. Freud uważał, 
że poprawne rozwiązanie tego konfliktu leży u podłoża 
moralności człowieka i rozwoju superego, powstawania 
u niego pewnych wzorów i ideałów. Według psychoanalityków 
kompleks Edypa to kompleks nieprzyjemnych uczuć do oj-
ca, fantazji o jego śmierci, o pokonaniu i zabiciu go, a także 
związanego z tym poczucia winy oraz lęku przed karą. Me-
chanizm ten odgrywa ważną rolę w kształtowaniu się oso-
bowości mężczyzny. Nierozwiązany kompleks Edypa staje 
się u mężczyzny przyczyną późniejszych zaburzeń seksual-
nych, problemów małżeńskich, rodzinnych oraz społecznych.

Co to jest kompleks Elektry?
W przypadku kobiet kompleks Edypa nosi nazwę kom-

pleksu Elektry. Dziewczynka nieświadomie podkochuje się 
we własnym ojcu, wchodząc w rywalizację z matką. Rodzi 
się konflikt, który powinien zostać rozwiązany przez poraż-
kę dziewczynki w tej wojnie o ojca, a w konsekwencji przez 
identyfikację z mamą. Kiedy się tak nie dzieje, ojciec adoru-
je córkę i okazuje jej szczególne względy, staje się ona ma-
łą królewną, czyli „córeczką tatusia”.

Skutki w dorosłym życiu
Takie zachowania u dzieci są wpisane w ich etap roz-

wojowy. Jednak każde dziecko przeżywa je w inny sposób 
i z różną intensyfikacją. U dziewczynek może on przejawiać 
się w takich zachowaniach jak: przytulanie się do taty, całowa-
nie go w usta czy dotykanie w miejscach intymnych. Chłopcy 
„zakochani” w swoich mamach reagują bardzo spontanicz-
nie na ich widok, często przytulają się i dotykają ich piersi. 
By doszło do zdrowego rozwiązania tych rozwojowych kon-
fliktów, rodzice na pewno nie powinni reagować gwałtowanie 
i karcąco. Należy jednak delikatnie i z dużą wyrozumiałością 
wyjaśnić dziecku, w jaki sposób powinno się z nami bawić, 
pokazać, w jaki sposób lubimy być przez nie dotykani, a co 
nam nie odpowiada. Dzieci powinny być zapewniane o miło-
ści obojga rodziców, pomimo tego, że rodzice wobec siebie 
też darzą się ogromnym uczuciem.

Zdrowym rozwojowo rozwiązaniem jest sytuacja, w któ-
rej dziecko w naturalny sposób przegrywa rywalizację o ro-
dzica. Dziecko musi przegrać w rywalizacji o rodzica: syn 
musi „przegrać” z ojcem w rywalizacji o matkę, córka mu-
si „przegrać” z matką w rywalizacji o ojca, wtedy w przy-
szłości stworzą zdrowe związki ze swoimi partnerami. Je-
śli z jakichś przyczyn córka poczuje się ważniejsza w ży-
ciu ojca niż jego żona/partnerka, a syn ważniejszy w życiu 
matki niż jej mąż/partner, wtedy zaczynają się długotermi-
nowe problemy.

Matka jest zarezerwowana dla ojca, a ojciec dla matki. 
W sytuacji przegranej dziecko zaczyna godzić się z przegra-
ną i rekompensuje sobie swoje odrzucenie na tym polu prze-
kierowaniem zainteresowania na bardziej dostępne obiek-
ty – swoich rówieśników. Jednocześnie chłopiec ma szansę 
zacząć się identyfikować z własnym ojcem, a dziewczynka 
z mamą. W ten sposób manifestuje się w naszym zachowa-
niu mechanizm obronny. Działa on na zasadzie: „Skoro ja nie 
mogę być ze swoją matką, to niech już będzie mój rywal (oj-
ciec), a ja będę taki jak on, dzięki czemu nie stracę jego mi-
łości, a do tego będąc takim jak on, będę po części tak po-
tężny jak on”. Tak wygląda zdrowe dla dziecka rozwiązanie 
tego naturalnego problemu rozwojowego.

Niestety nie każdemu jest dany tak pozytywny scenariusz 
i u niektórych chłopców kompleks Edypa czy u niektórych 
dziewczynek kompleks Elektry pozostaje aktywny i nieroz-
wiązany. Część chłopców, niczym mityczny Edyp, wygrywa 
swoje pojedynki z ojcami. Dzieje się tak z różnych powodów. 
Często przyczyną jest rozwód rodziców. Ojciec chłopca zni-
ka, matka jest nim rozczarowana i w swoim rozżaleniu nie-
świadomie komunikuje swojemu synowi: „Ty nie jesteś taki 
jak on, jesteś lepszy i nigdy byś czegoś takiego mamusi nie 
zrobił”. W tym momencie syn jest już po części „uwiedzony”, 
ponieważ nie ma możliwości, by przeciwstawić się temu twier-
dzeniu. Właśnie poprzez takie i temu podobne komunikaty 
kompleks Edypa aktywizuje się w podświadomości chłopca.

Później taki chłopiec zostaje zwycięskim Edypem. Jest 
roszczeniowy wobec świata, kobiet, wszystko mu się należy, 
nie umie przegrywać. Wywalczył przecież główną nagrodę 
– swoją matkę. Zwycięski Edyp jest dumny, zarozumiały, 
roszczeniowy i nieugięty. Wobec świata ma bojową postawę, 
jest waleczny, jednak głęboko przeżywa porażkę, nie umie-
jąc się do niej przyznać, a jeśli już musi, staje się mściwy. 
Podobnie dzieje się w przypadku, gdy mężczyzna nie opu-
ścił rodziny, mieszka z żoną/partnerką i synem pod jednym 
dachem, ale nie spełnia oczekiwań żony/partnerki. Wtedy 
zawiedziona kobieta również może zwrócić się ku synowi, 
który jest z nią bardziej zżyty niż mąż i lepiej ją rozumie. 
Choć królem oficjalnie wciąż pozostaje ojciec, matka daje 

Dokończenie na stronie 13
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Prosto z miasta 

Bez gwiazdki i bez pomysłu
Miniony rok był pierw-

szym od dłuższego czasu, 
w którym nie odbywały się 
żadne ogólnokrajowe wybo-
ry, czy to parlamentarne 
czy prezydenckie. Jednak 
prawie tego nie zauważyli-
śmy, gdyż jakby na okrągło 
trwała wyborcza dogrywka i 
musieliśmy wybierać pomię-
dzy licznymi manifestacjami 
popierającymi albo protestu-
jącymi. Większość wybiera-
ła spokój i zwyczajne po-
zostanie w domu. Zgodnie 
z kalendarzem wyborczym, 
w rozpoczynającym się wła-
śnie roku też nie przewidzia-
no żadnych wyborów. Chęt-
nych do ich przyspieszone-
go przeprowadzenia jednak 
nie brakuje. Może więc nie-
odzowne okażą się jakieś 
wybory albo choćby małe 
referendum. Za poprzedniej 
władzy potrafiono je zorga-
nizować raz dwa, między 
jedną i drugą turą wybo-
rów, a teraz kiedy proble-
mów jeszcze zdaje się przy-
było, nie ma chętnych do za-
pytania o zdanie suwerena.


W Poznaniu tradycyj-

nie zapytano mieszkańców 
o to, na co wydać pienią-
dze w ramach budżetu oby-
watelskiego. Do podziału 
było kilkanaście milionów 
złotych. Kwota do podziału 
wzrosła, jednak liczba chęt-
nych do głosowania zmala-
ła. Mimo sporej kampanii, 
prowadzonej często przez 
autorów projektów ubiegają-
cych się o dofinansowanie, 
swoje zdanie wyraziło mniej 
poznaniaków niż w latach 
poprzednich. Pozostaje mieć 
nadzieję, że choć głosowało 
mniej, to jednak mądrzej.


Chociaż… Z mądrością i 

gospodarnością to różnie w 
naszym mieście bywa. Led-
wo co przeżyliśmy kataklizm 
związany ze zmianą orga-
nizacji ruchu w rejonie ul. 
Św. Marcin, a już słychać 
zapowiedzi jej gruntownej 
przebudowy. W jej wyniku 
dawna śródmiejska arteria 
przemieni się w pół deptak. 
Czy to wystarczy do ożywie-

nia i przywrócenia atrakcyj-
ności tej do niedawna repre-
zentacyjnej ulicy Poznania? 
Konkurencja ze strony pobli-
skich centrów handlowych a 
także znacznie bardziej uro-
kliwego Starego Rynku jest 
duża. Przestarzałe wieżow-
ce Alfy czy nawet Okrąglak 
to w tej rywalizacji kiep-
skie atuty.


W ogóle Poznaniowi za-

czyna brakować atutów. 
Poprzednie władze miasta 
przynajmniej prowadziły ja-
kąś strategię komunikacyj-
ną i promocyjną. Kiepską, 
ale w miarę konsekwent-
ną. Jej wyrazem była osła-
wiona niebieska gwiazd-
ka, która może się koja-
rzyć ze wszystkim, najczę-
ściej z zimą i mrożonkami, 
ale nie Poznaniem. Nowe 
władze zrezygnowały z dal-
szego promowania gwiazd-
ki jako symbolu miasta, ale 
nic nie zaproponowały w za-
mian. Są już na półmetku 
kadencji i dobrego pomysłu 
na miasto i jego wizerunek 

nie ma. Zrodzone w ramach 
„powyborczej dogrywki” ha-
sło „Wolne miasto Poznań” 
jest zbyt upolitycznione, nie-
zrozumiałe i wielu będzie się 
kojarzyć głównie z wolnym 
przejazdem przez zatłoczone 
ulice. Niewiele zmienią pró-
by graficznego wzbogacenia 
tego sloganu. Zresztą jakieś 
konkursy już były i efektów 
nie przyniosły.


Na haśle „Wolne mia-

sto Poznań” ani szybko, ani 
daleko nie zajedziemy. Im 
szybciej to włodarze miasta 
zrozumieją, tym dla wszyst-
kich będzie lepiej. A ponie-
waż na wielkie spektakular-
ne przedsięwzięcia się w tym 
roku w Poznaniu nie zanosi, 
to może warto byłoby się po-
ważnie zastanowić, jak do-
brze promować nasze mia-
sto i znaleźć czy też wybrać 
z wielu propozycji, najlepiej 
w miejskim referendum, ha-
sło, które będzie łączyć po-
znaniaków i z którego będą 
mogli być dumni.

WIST

  

Patroni ulic piątkowskich
Roger Sławski (1871-1963)

Między ulicami Stani-
sława Wiechowicza i Stani-
sława Wachowiaka jest na 
Piątkowie krótka ulica Ro-
gera Sławskiego. Jej patron 
był najsłynniejszym archi-
tektem Poznania i Wielko-
polski przełomu XIX i XX 
wieku.

Urodzony 24 marca 
1871 roku w Poznaniu, był 
synem sędziego Stanisła-
wa Sławskiego i Konstan-
cji z Ziołeckich. Uczęszczał 
do słynnego poznańskiego 
Gimnazjum im. Św. Ma-
rii Magdaleny, a po zdaniu 
matury w 1891 r. podjął 
studia architektoniczne w 
Królewskiej Wyższej Szko-
le Technicznej w Berlinie 
– Charlottenburgu. Ukoń-
czył ją cztery lata później 
z wyróżnieniem: srebrnym 
medalem. Szybko zyskał so-
bie popularność i renomę w 
okresie pracy w Marburgu 

i Karlsruhe, a potem w Mi-
nisterstwie Robót Publicz-
nych w Berlinie. Ostatecz-
nie jednak osiadł na stałe 
w Poznaniu, gdzie otwo-
rzył własne biuro projek-
towe; w 1920 roku został 
naczelnikiem Wydziału Bu-
dowlanego w Ministerstwie 
Byłej Dzielnicy Pruskiej, a 
następnie aż do emerytu-
ry w 1927 roku zajmował 
takie samo stanowisko w 
Urzędzie Wojewódzkim w 
Poznaniu. W swoim biurze 
jednak wciąż był bardzo ak-
tywny zawodowo.

Z rodzinnymi stronami 
utrzymywał stały kontakt 
osobisty i zawodowy, bar-
dzo wcześnie też zaakcen-
tował swoją aktywność w 
wyglądzie Poznania i Wiel-
kopolski. W 1898 roku zre-
alizowano według jego pro-
jektu nowe skrzydło hotelu 
Bazar od strony Alei Mar-

cinkowskiego. Roger Sław-
ski też zaprojektował ka-
mienicę osłaniającą dzie-
dziniec siedziby Poznań-
skiego Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk i charaktery-
styczny półokrągły budy-
nek na narożniku ul. 3 Ma-
ja (Towarzystwa Ubezpie-
czeniowego „Union”), bu-
dynek domu akademickie-
go w Alei Niepodległości, 
kościół św. Antoniego Pa-
dewskiego, wykonał szereg 
projektów, które pozostały 
tylko w wersji wstępnej. W 
okresie przygotowań do Po-
wszechnej Wystawy Krajo-
wej w 1929 roku, był naczel-
nym architektem imprezy, 
zaprojektował szereg pawi-
lonów wystawy.

W regionie zaprojekto-
wał historyzujące kościo-
ły m.in. w Rakoniewicach, 
Ostrowie Wielkopolskim, 
Nakle nad Notecią, Kępnie, 

Zbąszyniu, Strzelcach Wiel-
kich, liczne pałace i dwory.

W okresie okupacji hi-
tlerowskiej Roger Sławski 
pracował w biurze projek-
towym E. Lenca, a po wy-
zwoleniu, mimo podeszłego 
wieku, natychmiast się włą-
czył do odbudowy Poznania. 
Zaprojektował nowe wnę-
trze Ratusza, kierował pra-
cami budowlanymi, zapro-
jektował odbudowaną Wa-
gę Miejską, W 1951 roku był 
projektantem Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich, a 
w latach 1951-1953 kierował 
biurem projektowym Pra-
cowni Konserwacji Zabyt-
ków w Poznaniu.

Zmarł w Poznaniu 13 
października 1963 roku, 
spoczął na cmentarzu Ju-
nikowo.

Marek Rezler
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Dokończenie ze strony 11
Kompleks Edypa i kompleks Elektry

wtedy swojemu synowi odczuć, że to on jest tym lepszym, 
tym, który jest jej bliższy.

Chłopiec, który już raz wszedł w buty zwycięzcy, nie bę-
dzie chciał już z nich wyjść – stanie się synkiem mamusi, na 
zawsze z nią związanym. Może już nigdy nie zdecydować 
się na związanie z inną kobietą – w końcu żadna nie będzie 
dorównywać jego matce. Nie da się jednak zabić impulsów 
płynących z id (wewnętrznych popędów), można je jedynie 
sublimować. Dlatego zamiast używać swojego libido (popędu 
seksualnego), osoba taka może kierować swoją energię do 
walki intelektualnej lub politycznej. Może też wypierać swo-
je poczucie winy związane z kompleksem Edypa i projekto-
wać je na innych. Dzięki temu ktoś taki sam przyjmuje pozę 
niepokonanego Edypa, objawiając się światu, jako waleczny, 
mściwy i nieugięty wojownik. Jest królem swojego podwórka, 
a dzięki wspomnianym projekcjom we wszystkich innych wi-
dzi złe intencje, nie rozumiejąc, że to tylko jego wyparte po-
czucie winy i fałszywej wyjątkowości.

W przyszłości taki młody mężczyzna może być niezdolny 
do stworzenia satysfakcjonującego związku intymno-sek-
sualnego. W przypadku niezdrowej relacji dziecka z jednym 

z rodziców, w przyszłości może to manifestować się pew-
ną nadmierną lojalnością względem tego rodzica i niezdol-
nością do wejścia w związek intymny z osobą płci prze-
ciwnej. Ten mechanizm możemy zaobserwować u osób, 
które mają skłonność do „miłości zakazanych”. Osoby te 
zakochują się nieszczęśliwie, albo w osobach, z którymi 
nie mogą zbudować satysfakcjonującego związku (księ-
ża, żonaci mężczyźni oraz zamężne kobiety). To także te 
osoby, które wchodzą w związki powierzchownie, uniemoż-
liwiając tym relacjom rozwój i psychiczną intymność. In-
nym skutkiem nieprawidłowo rozwiązanego konfliktu może 
być impotencja u mężczyzn, bądź przedwczesny wytrysk, 
a u kobiet anorgazmia.

Kompleks edypalny jest kontrowersyjną akademicką hi-
potezą, jednak istotne jest to, że ta teoria jest pewną me-
taforą  życia psychicznego, która okazuje się być pomocna 
w pracy psychoterapeutycznej.

Małgorzata Remlein
Autorka tekstu jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię 

indywidualną osób dorosłych oraz terapię par. 
Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń lękowych.

Informacje – tel. 660 140 488 lub www.malgorzataremlein.pl

Wyobraź sobie…
czyli co dzieje się nocami w naszej szkole

W piątek, 2 grudnia, Szkoła Pod-
stawowa nr 35 na osiedlu Władysła-
wa Łokietka rozbrzmiewała śmie-
chem, szelestem baśniowych stro-
jów, głosem lektorów czytających 

książki, szeptem tajemnej czarowni-
cy-wróżbiarki, gwarem rozmów ro-
dziców w szkolnej kawiarence, po-
gwizdywaniem przy układaniu zdań 
do artystycznej książki… Słowem – 
wszelkimi dźwiękami, jakie wydają 
rozradowane, zaciekawione i pełne 
marzeń osoby w czasie Wieczoru 
z wyobraźnią!

W trakcie na-
szego wieczoru 
nie mogło zabrak-
nąć chwil skupie-
nia, w czasie czy-
tania wspaniałych 
powieści dla dzie-
ci, ani momentów 
niezwykłych wra-
żeń przy malowa-
niu postaci ba-
śniowych fluore-
scencyjnymi far-
bami. Z włóczki 
przędliśmy słowa, 
z papieru tworzy-

liśmy postacie, z naszych książek wy-
rastały papierowe rzeźby… Podczas 
tych godzin stworzyliśmy także książ-
kę artystyczną, pełną aforyzmów i 
zdań układanych z gazetowych liter, 
liczącą aż 93 strony!

Namawiamy wszystkich do podob-
nych zabaw. Niosą z sobą niesamowitą 
zabawę i pozwalają spojrzeć na litera-
turę jak na nowe, ciekawe przestrze-
nie do odkrycia.

Katarzyna Buziak 
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Krzyżówka
z Echem

Rozwiązanie krzyżów-
ki z poprzedniego numeru 
brzmiało: Sypialnia, ale na-
sza.

BARAN (21.03 - 20.04). Wew nowym roku skapnie ci fest propozycja nowej 
roboty. Bez jakiegoś marudzenia i borchania się bierz się za nią. Sukces muro-
wany i wuchta bejmów tyż.
BYK (21.04 - 21.05). Wew robocie letko nie będzie, bo wciąż ino wymyślają 
jakieś reformy, ale zaś karnawał oraz insze balangi będą cołkiem fest, zwłasz-
cza wygib na narty zez starą wiarą.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Bez tyn mróz do łba ci ino głupie, chociaż coł-
kiem przyjemne, myśli przychodzą. Ale zaś wew karnawale za wiela się nie 
staluj i żodnych brewerii z wiarą nie wyczyniaj.
RAK (22.06 - 22.07). Wew zimowe dni najlepiej siedzieć wew własnej cha-
łupie, a nie lofrować po świecie. Bo na tych rajzach to ino zdrowie i cołkiem 
duże bejmy można przenorać.
LEW (23.07 - 22.08). Szykuje ci się fest wygib wew góry albo zaś jeszcze 
dalej. Ale zaś za frechownie se z wiarą nie poczynaj i bacz byś na tych rajzach 
i balangach się nie utunkał.
PANNA (23.08 - 22.09). Zimowe rajzy z fumułą czy znajomą wiarą będą coł-
kiem fest. Ino zaś trza uważać, by nie narobić jakiej poruty. Berbeluchy lepiej 
unikać, bo można zdrowie i bejmy przenorać.

WAGA (23.09 - 22.10). Przepynkałeś jakoś święta z całką famułą, to zaś teraz 
daj se trochę luzu i przestań cięgiem szporać i zorgować bejmy. Zrób se jaki 
wygib abo lajsnij nową jupkę. 
SKORPION (23.10 - 22.11). Z tego rozmemłania i ciągłego blubrania zez 
znajomą wiarą niewiele dobrego wyniknie. Lepiej z większym szwungiem 
bierz się do roboty, a bejmy same skapną.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Dosyć już nygusowania abo ciągłego glapienia 
się wew telewizor czy komputer. Jesteś szportowny szczun, masz fi fa do robo-
ty, to ino zabieraj się do porzundków.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Zez nowymi porzundkami warto wejść 
w nowy rok. Gzuby i kejter zamiast szuszwolić po całych dniach  niech się 
akuratnie wezmą do roboty i nie robią poruty.
WODNIK (21.01 - 20.02). Nadchodzą dni  pełne laby i słodkiego nygusowa-
nia. Ale zaś uważej na swe zdrowie i na balangach zbytnio się nie staluj ani 
z wiarą frechownie se nie poczynaj.
RYBY (21.02 - 20.03). Warto dobrze żyć zez starą wiarą i własną famułą. 
Zwłaszcza że czasami mają oni całkiem fi fne pomysły, a gdy zaś wpadniesz 
w kłopoty, to bejmami wspomogą. 

Wiara ino wew te gwiazdy szpycuje, kalafy zadziyro jak kejter do księżyca abo w cajtungi je ciyngiem wtyko. Nasze „Echo” tyż gorsze nie 
może być i swój horoskop musi mieć leżeć na zadniej stronie. Blubry o przyszłości im barzy tajemnicze, tym prawdziwsze, dlatego podajemy je po 
naszymu. Jeśli ktoś nie rozumie, niech mu gzuby abo jaki wuja objaśni. 

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 117, pokój 81, www.echopiatkowa.pl,
e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: Drukarnia Colgraf. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania 
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów. 

Gwiazdy mówią... po naszymu  

Krzyżówka nr 1

HUMORKI
Żona krzyczy na męża:
- Codziennie wracasz pi-

jany! A co ze mną, z dziećmi?
- Kochanie, miej rozum. 

Przecież nie będziemy pić 
wszyscy!


- Proszę bilety do kon-

troli.
- Nie dam.
- Jak to?
- Ten pociąg ma dwie 

godziny spóźnienia. Według 
rozkładu jazdy siedzę w do-
mu i jem kolację.


Działkowiec pyta sąsia-

da:
- Co za święto mieliście 

wczoraj, że tak tańczyliście?
- Dziadek ul przewrócił.
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  1 Haliny, Mariana
  2 Juliana, Urbana 
  3 Anatola, Tomasza 
  4 Teodora, El¿biety 
  5 Karoliny, Antoniego 
  6 Dominiki, £ucji 
  7 Cyryla, Metodego 
  8 El¿biety, Eugeniusza 
  9 Weroniki, Zenona 
 10 Olafa, Filipa 
 11 Benedykta, Olgi 
 12 Jana, Brunona 
 13 Andrzeja, Kingi 
 14 Kamila, Bonawentury 
 15 W³odzimierza, Henryka 
 16 Marii, Benedykta 
 17 Jadwigi, Bogdana 
 18 Kamila, Szymona 
 19 Wincentego, Marcina 
 20 Czes³awa, Ma³gorzaty 
 21 Daniela, Wawrzyñca 
 22 Marii, Magdaleny 
 23 Brygidy, Apolinarego
 24 Kingi, Krystyny 
 25 Krzysztofa, Jakuba 
 26 Anny, Joachima 
 27 Julii, Natalii 
 28 Wiktora, Walentego 
 29 Marty, Olafa 
 30 Piotra, Ludmi³y 
 31 Ignacego, Heleny

S
N
P
W
Œ
C
P
S
N
P
W
Œ
C
P
S
N
P
W
Ś
C
P
S
N
P
W
Ś
C
P
S
N
P

lipiec
  1 Alfonsa, Juliana 
  2 Euzebiusza, Gustawa 
  3 Nikodema, Lidii 
  4 Dominika, Protazego 
  5 Mariana, Oswalda
  6 S³awy, Jakuba 
  7 Sykstusa, Donaty 
  8 Cypriana, Dominika 
  9 Ryszarda, Romana 
 10 Borysa, Wawrzyñca 
 11 Zuzanny, W³odzimierza 
 12 Klary, Lecha 
 13 Diany, Hipolita 
 14 Alfreda, Maksymiliana  
 15 Marii, WNIEBOWZIÊCIE NMP
 16 Stefana, Rocha  
 17 Jacka, Julianny 
 18 Heleny, Ilony 
 19 Boles³awa, Jana 
 20 Bernarda, Sobies³awa 
 21 Joanny, Piusa 
 22 Cezarego, Zygfryda 
 23 Ró¿y, Filipa 
 24 Bart³omieja, Jerzego
 25 Józefa, Ludwika 
 26 Marii, Zefiryny 
 27 Moniki, Cezarego 
 28 Patrycji, Augustyna 
 29 Sabiny, Jana 
 30 Feliksa, Ma³gorzaty 
 31 Bohdana, Rajmunda
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sierpieñ
  1 Bronis³awy, Idziego
  2 Juliana, Stefana 
  3 Izabeli, Grzegorza 
  4 Ró¿y, Rozalii 
  5 Doroty, Teodora 
  6 Beaty, Eugeniusza 
  7 Reginy, Melchiora 
  8 Marii, Adrianny 
  9 Piotra, Sergiusza 
 10 £ukasza, Miko³aja 
 11 Jacka, Piotra 
 12 Marii, Gwidona 
 13 Jana, Eugenii 
 14 Bernarda, Cypriana   
 15 Albiny, Nikodema 
 16 Korneliusza, Cypriana 
 17 Roberta, Justyny 
 18 Stefanii, Ireny 
 19 Teodora, Januarego 
 20 Eustachego, Euzebii 
 21 Hipolita, Mateusza  
 22 Maurycego, Tomasza  
 23 Tekli, Bogus³awa
 24 Gerarda, Teodora 
 25 W³adys³awa, Aurelii 
 26 Kosmy, Damiana 
 27 Wincentego, Justyny  
 28 Wac³awa, Marka 
 29 Micha³a, Gabriela, Rafa³a 
 30 Hieronima, Felicji 
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  1 Konrada, WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH
  2 Bohdana, Tomasza, ZADUSZKI 
  3 Sylwii, Marcina 
  4 Karola, Olgierda 
  5 El¿biety, S³awomira 
  6 Feliksa, Leonarda 
  7 Antoniego, Ernesta 
  8 Seweryna, Bogdana 
  9 Ludwika, Aleksandra 
 10 Leona, Ludomira 
 11 Marcina, ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI
 12 Renaty, Witolda 
 13 Benedykta, Stanis³awa 
 14 Emila, Wawrzyñca 
 15 Alberta, Leopolda  
 16 Gertrudy, Edmunda 
 17 El¿biety, Grzegorza 
 18 Romana, Karoliny 
 19 Salomei, Seweryna 
 20 Feliksa, Anatola 
 21 Janusza, Konrada 
 22 Cecylii, Marka 
 23 Adeli, Klemensa
 24 Flory, Jana 
 25 Katarzyny, Erazma 
 26 Konrada, Sylwestra 
 27 Waleriana, Wergiliusza 
 28 Zdzis³awa, Stefana 
 29 B³a¿eja, Saturnina 
 30 Andrzeja, Justyny
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  1 Natalii, Edmunda 
  2 Pauliny, Balbiny 
  3 Franciszka, Kasjana 
  4 Barbary, Jana 
  5 Sabiny, Krystyny 
  6 Miko³aja, Emiliana
  7 Ambro¿ego, Marcina 
  8 Marii, Klemensa 
  9 Leokadii, Wies³awa 
 10 Julii, Bogdana 
 11 Daniela, Waldemara 
 12 Aleksandra, Joanny 
 13 £ucji, Otylii 
 14 Alfreda, Jana 
 15 Celiny, Waleriana 
 16 Albiny, Zdzis³awa 
 17 £azarza, Olimpii 
 18 Bogus³awa, Gracjana 
 19 Dariusza, Gabrieli 
 20 Bogumi³a, Dominika 
 21 Tomasza, Piotra
 22 Honoraty, Zenona 
 23 Ma³gorzaty, Wiktorii 
 24 Adama, Ewy, WIGILIA 
 25 Eugenii, Piotra, BO¯E NARODZENIE 
 26 Szczepana, Dionizego, BO¯E NARODZENIE
 27 Jana, Cezarego  
 28 Teofili, Antoniego 
 29 Tomasza, Dominika 
 30 Eugeniusza, Seweryna 
 31 Sylwestra, Melanii 
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grudzieñ

  1 Antoniny, Albina, POPIELEC 
  2 Heleny, Paw³a 
  3 Kunegundy, Tycjana 
  4 Kazimierza, Eugeniusza 
  5 Adriana, Fryderyka
  6 Ró¿y, Wiktora 
  7 Perpetuy, Felicyty 
  8 Jana, Beaty, DZIEŃ KOBIET 
  9 Franciszki, Brunona 
 10 Cypriana, Marcelego 
 11 Konstantego, Benedykta 
 12 Bernarda, Alojzego 
 13 Bo¿eny, Krystyny 
 14 Matyldy, Leona 
 15 Ludwiki, Klemensa 
 16 Izabeli, Hilarego 
 17 Zbigniewa, Patryka 
 18 Cyryla, Edwarda 
 19 Bogdana, Józefa 
 20 Klaudii, Maurycego
 21 Benedykta, Lubomira
 22 Katarzyny, Bogus³awa 
 23 Pelagii, Feliksa 
 24 Gabriela, Marka 
 25 Marii, Marioli 
 26 Emanuela, Teodora 
 27 Lidii, Ernesta
 28 Anieli, Jana
 29 Wiktoryna, Eustachego 
 30 Jana, Amelii
 31 Balbiny, Kornelii
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  1 Gra¿yny, Zbigniewa
  2 Franciszka, Teodozji 
  3 Ryszarda, Sylwestra 
  4 Izydora, Wac³awa 
  5 Ireny, Wincentego
  6 Celestyna, Wilhelma
  7 Jana, Rufina 
  8 Maksyma, Seweryna 
  9 Dominika, Marii,
 10 Makarego, Micha³a 
 11 Filipa, Leona, 
 12 Juliana, Zenona 
 13 Przemys³awa, Idy
 14 Waleriana, Justyny 
 15 Teodora, Anastazji 
 16 Bernadetty, Julii 
 17 Roberta, Rudolfa
 18 Bogus³awy, Alicji 
 19 Adolfa, Leontyny 
 20 Agnieszki, Czes³awa, 
 21 Feliksa, Anzelma,
 22 £ukasza, Leona 
 23 Jerzego, Wojciecha
 24 Grzegorza, Fidelisa  
 25 Jaros³awa, Marka 
 26 Marzeny, Marii 
 27 Zyty, Teofila 
 28 Piotra, Ludwika 
 29 Katarzyny, Roberta 
 30 Piusa, Mariana
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  1 Józefa, Wojciecha, ŒWIÊTO PRACY
  2 Zygmunta, Atanazego 
  3 Marii, KONSTYTUCJI 3 MAJA
  4 Moniki, Floriana 
  5 Ireny, Waldemara 
  6 Filipa, Jakuba 
  7 Benedykta, Ludmi³y 
  8 Stanis³awa, Marka 
  9 Grzegorza, Katarzyny 
 10 Antoniny, Izydora 
 11 W³adys³awa, Ignacego 
 12 Pankracego, Dominika 
 13 Gerwazego, Roberta 
 14 Bonifacego, Macieja 
 15 Zofii, Izydora
 16 Szymona, Andrzeja 
 17 Brunona, S³awomira 
 18 Aleksandry, Eryka
 19 Kryspina, Piotra 
 20 Aleksandra, Bernardyna 
 21 Jana, Wiktora 
 22 Heleny, Wies³awy
 23 Iwony, Emilii 
 24 Joanny, Zuzanny
 25 Grzegorza, Urbana 
 26 Filipa, Pauliny, DZIEŃ MATKI
 27 Juliana, Augustyna 
 28 Justyny, Jaromira 
 29 Magdaleny, Teodozji
 30 Jana, Karola,  
 31 Anieli, Petroneli
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  1  Brygidy, Ignacego 
  2  Marii, Miros³awa 
  3  Oskara, B³a¿eja 
  4  Joanny, Weroniki, 
  5  Adelajdy, Agaty 
  6 Paw³a, Doroty
  7  Ryszarda, Romualda 
  8  Hieronima, Sebastiana 
  9  Apolonii, Eryki
 10  Jacka, Scholastyki  
  11  Marii, Olgierda
  12  Eulalii, Modesta,   
  13  Katarzyny, Grzegorza 
  14  Cyryla, Metodego, WALENTYNKI 
  15  Jowity, Faustyna 
  16  Danuty, Julianny 
  17  Zbigniewa, Aleksego,  
  18  Konstancji, Szymona
  19  Konrada, Arnolda
  20  Leona, Ludomira 
  21  Piotra, Eleonory 
  22  Ma³gorzaty, Wiktora 
  23  Polikarpa, Izabeli, TŁUSTY CZWARTEK 
  24  Bogusza, Macieja 
  25  Cezarego, Wiktora
  26  Aleksandra, Miros³awa 
  27  Anastazji, Gabriela 
  28  Józefa, Makarego, OSTATKI
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   1  Mieczys³awa, Marii, NOWY ROK 
  2  Bazylego, Grzegorza 
  3  Danuty, Genowefy 
  4  Anieli, Angeliki 
  5 Szymona, Edwarda 
  6 Kacpra, Melchiora, Baltazara, TRZECH KRÓLI
  7 Rajmunda, Lucjana 
  8 Seweryna, Mœcis³awa 
  9 Marceliny, Juliana 
 10 Jana, Wilhelma 
 11 Honoraty, Matyldy 
 12 Arkadiusza, Czes³awy  
 13 Weroniki, Hilarego 
 14 Feliksa, Krzesimira 
 15 Paw³a, Domos³awa 
 16 Marcelego, W³odzimierza
 17 Antoniego, Jana 
 18 Ma³gorzaty, Piotra 
 19 Henryka, Mariusza 
 20 Fabiana, Sebastiana
 21 Agnieszki, Jaros³awa, DZIEÑ BABCI 
 22 Anastazego, DZIEÑ DZIADKA
 23 Ildefonsa, Rajmunda
 24 Franciszka, Felicji
 25 Mi³osza, Tatiany
 26 Tytusa, Tymoteusza
 27 Jerzego, Anieli
 28 Tomasza, Juliana
 29 Franciszka, Zdzis³awa
 30 Martyny, Macieja
 31 Jana, Ludwiki
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  1 Danuty, Remigiusza 
  2 Dionizego, Teofila 
  3 Teresy, Jana  
  4 Rozalii, Franciszka 
  5 Apolinarego, Placyda  
  6 Artura, Brunona 
  7 Marii, Marka 
  8 Brygidy, Pelagii  
  9 Wincentego, Arnolda
 10 Daniela, Leona 
 11 Aldony, Emila 
 12 Rudolfa, Maksymiliana 
 13 Edwarda, Teofila 
 14 Bernarda, Kaliksta
 15 Jadwigi, Teresy 
 16 Ma³gorzaty, Aurelii 
 17 Ignacego, Wiktora 
 18 Juliana, £ukasza  
 19 Paw³a, Ziemowita 
 20 Ireny, Jana 
 21 Urszuli, Jakuba 
 22 Filipa, Salomei 
 23 Seweryna, Honorata 
 24 Marcina, Antoniego
 25 Bonifacego, Darii 
 26 Lucjana, Ewarysta 
 27 Iwony, Sabiny 
 28 Szymona, Tadeusza  
 29 Wioletty, Felicjana 
 30 Zenobii, Przemys³awa 
 31 Krzysztofa, Urbana
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  1 Jakuba, Konrada, DZIEÒ DZIECKA
  2 Marcelina, Piotra 
  3 Leszka, Kwiryna
  4 Franciszka, ZIELONE ŚWIĄTKI
  5 Bonifacego, Walerii 
  6 Norberta, Dominiki 
  7 Roberta, Wies³awa
  8 Seweryna, Maksyma 
  9 Pelagii, Felicjana 
 10 Ma³gorzaty, Bogumi³a,
 11 Barnaby, Feliksa
 12 Jana, Janiny 
 13 Antoniego, Lucjana 
 14 Rufina, Walerego 
 15 Jolanty, Wita, BOŻE CIAŁO
 16 Aliny, Anety 
 17 Laury, Marcjana 
 18 El¿biety, Marka 
 19 Romualda, Protazego 
 20 Bogny, Bogumi³y 
 21 Alojzego, Alicji
 22 Pauliny, Tomasza
 23 Wandy, Zenona, DZIEŃ OJCA
 24 Danuty, Jana 
 25 Doroty, Wilhelma 
 26 Jana, Paw³a 
 27 W³adys³awa, Cyryla 
 28 Ireneusza, Leona 
 29 Piotra, Paw³a 
 30 Emilii, Lucyny
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Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A, 
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28

KARTA RABATOWA UPOWAŻNIA 
DO ZNIŻKI W WYSOKOŚCI 15% 

DOTYCZY CAŁEGO MENU
NIE OBOWIĄZUJE W DOWOZIE

 

  

  

Gwiazdor 
u seniorek

15 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie 
aktywnych seniorek z osiedli piątkowskich. Panie ćwiczą-
ce gimnastykę na matach podzieliły się opłatkiem i gościły 
Gwiazdora na swych zajęciach. Przed spotkaniem odbyły 
zajęcia będące podsumowaniem całorocznych spotkań na 
matach Klubu Sportowego Sobieski Poznań.

Patronat nad grupą od nowego roku objęła Poznańska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa. Klub serdecznie zaprasza na 
zajęcia w czwartki od godziny 16-17.

 Andrzej Słabęcki


