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Bezpłatna

Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom

Ho Ho Hop po najlepszy pakiet
Telewizja + Internet od 51,50

OBCH 11 
Pawilon 110

Przyjęcia 
7 dni w tygodniu 

   rodzinne, taneczne i inne: 
chrzciny, 18-tki, śluby, stypy, 
rocznice, imieniny, itp.

     obiady pon.- piątek 12.30-17.00
f lubczykpiatkowo 601-226-264

Serdeczne życzenia radosnych
Świąt Bożego Narodzenia

w rodzinnym cieple, 
przy pięknie pachnącej choince,

zdrowia i energii na co dzień 
oraz uśmiechu i życzliwości 

na każdy dzień Nowego Roku.

Zarząd i Rada Nadzorcza
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

o raz redakcja Echa Piątkowa

Laury za rysunek węglem
Jeremi Ma-

mica jest uczest-
nikiem Warsz-
tatów Plastycz-
nych w Dą-
brówce prowa-
dzonych przez 
Annę Szyszkę. 
Niedawno zdo-
był pierwszą na-
grodę w Ogól-
nopolskim Kon-
kursie Rysun-
ku Węglem pt.  
„Kosmos”. Jest 
to jedyny, orga-

nizowany w tej tradycyjnej technice konkurs w Polsce. (asz)
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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 

WARZYWA 
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

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

świeże jaja wiejskie
Os . Batorego 15c, Os. Śmiałego 5a,Os . Batorego 15c, Os. Śmiałego 5a,
 czynne: pn – pt. 8 - 18, sob. 8 - 14 czynne: pn – pt. 8 - 18, sob. 8 - 14

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

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 
Tel. 516 069 007,  601 56 87 32 

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

Coraz w ięcej 
aktualnych informacji

o sprawach 
Poznańskiej 
Spółdzielni 

Mieszkaniowej
w zakładce 

INFORMACJE 
I KOMUNIKATY

na www.psm.poznan.pl

  

Biuro Rachunkowe
NOVAT Sp. z o.o.

- księgi handlowe
- PKPiR

- ZUS, Pit, Cit
- pozwolenia na pracę

www.novat.pl
(61) 669-80-40

Z Danii z dwoma złotami i srebrami 
Cztery medale wywalczyli zapaśnicy z Piątkowa 

na turnieju zapaśniczym w Herning w Danii, który 
odbywał się od 16 do 18 listopada.

T u r n i e j 
Venne-Cup, w 
którym starto-
wało około 150 
zapaśników z 
dwunastu kra-
jów, okazał się 
szczęśliwy dla 
Oliwera Zyska i 
Olgierda Nowic-
kiego. Wywal-
czyli oni złote 
medale w swo-
ich kategoriach wagowych. Srebrne medale i drugie miejsce 
padły łupem Kamila Pieniaka i Michała Wojciechowskiego.

Andrzej Słabęcki
Fot. – Maciej Kula
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 Książki do… słuchania
Choć słowo biblioteka oznacza 

z greckiego zbiór książek, współ-
czesne biblioteki gromadzą także 
inne media, np. filmy i muzykę. 
Zresztą samo pojęcie książki nie 
jest już tak jednoznaczne jak daw-
niej i nie musi oznaczać przedmio-
tu wykonanego z papieru.

W naszych zbiorach mamy prawie 
900 audiobooków, czyli książek do słu-
chania. Są to nagrania treści książki 
na płytach CD w wykonaniu aktorów 
lub zawodowych lektorów. Żeby z nich 
korzystać, wystarczy mieć odtwarzacz 
płyt lub komputer z zainstalowanym 
programem do słuchania muzyki.

Choć niektórym trudno się prze-
konać do takiej formy obcowania z li-
teraturą, spore grono naszych czytel-
ników rozsmakowało się w słuchaniu 
audiobooków. Warto spróbować, po-

nieważ książki do słuchania nie tyl-
ko pozwalają zapoznać się z treścią 
utworu jak podczas zwykłej lektury, 
ale też wzbogacają tekst o nową ja-
kość, jaką jest interpretacja lektora. 
Mają też tę przewagę nad tradycyj-
nymi, że ich „czytanie” nie zakłóca 
codziennych zajęć, a nawet je uprzy-
jemnia. Zamiast z poczuciem winy od-
dawać się wciągającej lekturze, pod-
czas gdy sterta ubrań do prasowa-
nia albo naczyń do umycia pokrywa 
się kurzem, wreszcie można połączyć 
przyjemne z pożytecznym.

Spośród naszych audiobooków każ-
dy może wybrać coś dla siebie. Szcze-
gólnie dużo mamy płyt z kryminałami 
i literaturą sensacyjną, w tym powie-
ści bestsellerowych pisarzy, jak Kata-
rzyna Bonda, Katarzyna Puzyńska, 
Remigiusz Mróz, Vincent Severski, 

Harlan Coben i wielu autorów skan-
dynawskich. Nie brak jednak też lite-
ratury obyczajowej (polskiej i obcej), 
klasyki światowej, fantastyki i repor-
taży, m.in. popularnego Wydawnic-
twa Czarne.

Audiobooki świetnie sprawdzą się 
w przypadku osób niewidomych i sła-
bowidzących.

Inną propozycją dla tej grupy czy-
telników są książki z dużymi literami 
– niestety rozmiar druku przekłada 
się na pokaźną objętość i wagę takich 
pozycji. Choć na rynku ukazuje się ich 
niewiele, w naszej filii udało się zgro-
madzić ok. 100 publikacji wielkodru-
kowych. Dominują wśród nich polskie 
powieści obyczajowe, ale można też 
znaleźć literaturę obcą i kryminalną.

Żaneta Dolatowska
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich

Wyprawy z KOiR 
Autostopem przez pół Afryki

Spotkania Klubu Od-
krywców i Reporterów 
przyciągają wielu miło-
śników przygód i podró-
ży, zarówno młodych ma-
rzących o pierwszych wy-
prawach, jak i doświad-
czonych wędrowców. 
Wszyscy z zainteresowa-
niem wysłuchali opowie-
ści poznańskiego podróż-
nika Szymona Antkowia-
ka, który przejechał pół 
Afryki autostopem, choć 
ten sposób podróżowa-
nia jest tam prawie nie-
znany.

– W podroż autosto-
pem przez Afrykę z pew-
nością chętnie wybrałbym 
się jeszcze raz, jednak te-
raz znacznie lepiej bym się 
do niej przygotował. Zadbał-
bym przede wszystkim o 

szczepienia i ubezpieczenia, 
a wówczas na swą pierwszą 
afrykańską wyprawę poje-
chałem całkowicie na luzie. 
Dostałem od poznanego na 
imprezie kolegi zaprosze-
nie na wesele w stolicy To-
go – Lome, więc wyruszy-
łem z Poznania autostopem 
do Madrytu, a stamtąd sa-
molotem do serca Czarne-
go Lądu. Wesele niczym 
szczególnym się nie wyróż-
niało, poza tym że mógł na 
nie przyjść każdy, kto miał 
ochotę. No, a potem zaczę-
ła się moja trzymiesięczna 
wędrówka powrotna po dro-
gach i bezdrożach Afryki 
– opowiadał Szymon Ant-
kowiak podczas spotkania 
Klubu Odkrywców i Repor-
terów w auli XV Liceum 
Ogólnokształcącego.

Chociaż zdecydowaną 
większość mieszkańców To-
go stanowią chrześcijanie, 
to przybywa tam wyznaw-
ców islamu oraz wciąż silne 
są wpływy tradycyjnych wie-
rzeń. Niemal wszyscy spoty-
kani Afrykanie, którzy czę-
sto sami niewiele posiadali, 
z niezwykłą ż życzliwością 
odnosili się do białego czło-
wieka, który w tak niezwy-
kły sposób eksplorował ich 
kraje. A pomoc ta była nie-
odzowna gdy S. Antkowiak 
ciężko zachorował, gdy prze-
mierzał pustynie i gdy pró-
bował wydostać się z Tim-
buktu, w okolicach którego 
grasowały bandy terrory-
stów spod znaku Państwa 
Islamskiego.

Kilkudniowy pobyt w 
Timbuktu, mieście odkry-

tym dopiero w XIX wieku i 
stanowiącym bramę do Sa-
hary, a także wędrówki po 
Mali, Beninie czy krainach 
Tuaregów i Dogonów pozo-
stawiły wiele niezatartych 
wspomnień, jednak z ulgą 
dotarł on na europejski kon-
tynent. – Na widok cięża-
rówek z polskimi numera-
mi rejestracyjnymi rozpła-
kałem się ze szczęścia, bo 
nimi mogłem już spokojnie 
wrócić do domu – wyznał 
S. Antkowiak.

Wkrótce jednak znowu 
wyruszył na kolejne wy-
prawy. Wszystkich zainte-
resowanych podróżami za-
praszamy na kolejne spo-
tkania Klubu Odkrywców 
i Reporterów. Szczegóły 
także na stronie www.echo-
piatkowa.pl (i)
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 Dęby niepodległości na stulecie

Setną rocznicę odzyskania niepodległości upamiętniać 
będą dęby zasadzone na piątkowskich osiedlach miesz-
kaniowych. Z udziałem przedszkolaków, działaczy samo-
rządu miejskiego i spółdzielczego oraz władz Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej uroczyście posadzono na osie-
dlu Jana III Sobieskiego około trzymetrowe drzewo szla-
chetnego dębu, które na cześć patrona osiedla otrzymało 
imię Jan. Kolejne dęby w przeddzień Święta Niepodległo-
ści pojawiły się także na osiedlach Bolesława Chrobrego i 
Bolesława Śmiałego.

Uczestnicy uroczystości na os. Jana III Sobieskiego, 
która odbyła się tuż przed narodowym świętem 11 listo-

pada, ze wzruszeniem wysłuchali hymnu oraz pieśni pa-
triotycznych zaśpiewanych przez dzieci z przedszkoli nr 
174 „Królewna Śnieżka” i nr 182 „Król Elfów”. Wyrywa-
jące się z dziecięcych ust słowa „Jestem Polką i Polakiem, 
dziewczynką fajną i chłopakiem…” na długo pozostaną w 
pamięci. Podobnie jak wielkie zaangażowanie przedszkola-
ków w sadzenie drzewa oraz odsłonięcie pamiątkowej ta-
blicy. Uznanie dla młodych wykonawców i ich opiekunek 
wyraził Michał Tokłowicz, wiceprezes Zarządu PSM, któ-
ry podkreślił, że wspólnie – przez przedstawicieli różnych 
pokoleń - zasadzone dęby będą przez następne lata i wie-
ki dowodem żywej pamięci o polskiej niepodległości. (i)

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
Poznań-Winogrady

zaprasza na darmowe
spotkanie informacyjne w zakresie

przyjętych przez Senat bez poprawek zmian
w  ustawie o podatku dochodowym 

od osób fizycznych.

Termin szkolenia: 11 grudnia 2018 r., godzina 9.00.
Miejsce szkolenia: Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady, 
ul. Wojciechowskiego 3/5.
Cel szkolenia: przygotowanie do zmian obowiązujących 
od 1 stycznia 2019 r.

Na szkolenie można zapisywać się:
 osobiście – biuro podawcze Urzędu Skarbowego 

Poznań-Winogrady,
 mailowo – us.poznan-winogrady@mf.gov.pl
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Bieg Niepodległości 

Biegiem i wspólnym zaangażowaniem uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 67 uczcili 100-lecie odzyska-
nia niepodległości.

Zawody w dniu 8 listopada zgromadziły ponad 120 
uczestników. Podzieleni na grupy wiekowe biegali oni 
w parku na osiedlu Stefana Batorego.

Patronat nad imprezą sprawowała Poznańska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa. Andrzej Słabęcki

Turniej ping ponga 
Jedenastu zawodników i jedna zawodniczka sta-

wiło się na Turniej Tenisa Stołowego w Grze Poje-
dynczej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. 
Odbył się on 14 listopada w Szkole Podstawowej nr 
67 na osiedlu Stefana Batorego.

Rozgrywki toczono systemem pucharowym do półfi-
nału, w którym spotkało się czterech najlepszych zawod-

ników turnieju. Pierw-
sze miejsce zajął Da-
riusz Zbierski, drugie 
Waldemar Bogdański 
a trzecie Marian Pi-
szora.

Organizatorem by-
ła Poznańska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa.

Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki

Turniej Min i Kosza 
Dziewcząt

Trzy silne drużyny stawiły się 20 listopada na 
I Turnieju Dziewcząt w Mini Kosza o Puchar Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 35. Zawody dla uczczenia 
stulecia odzyskania niepodległości rozegrane zostały 
w sali sportowej szkoły mieszczącej się na osiedlu 
Władysława Łokietka.

Mecze rozegrane zostały systemem każdy z każdym 
i wyłoniły najlepszą drużynę turnieju. Pierwsze miejsce za-
jęła SP Kłecko, drugie – SP 35/ Enea AZS Poznań a trze-
cie – SP 56 Krzesiny.

Najlepszą zawodniczką zespołu z Piątkowa, SP 35/Enea 
AZS Poznań, ogłoszono Nadię Ragaman.

Patronat nad rozgrywkami objęła Poznańska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa.

Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki

Maluchy na matach
60 najmłodszych wo-

jowników uczestniczyło w 
Turnieju w Mocowaniu, 
który odbył się 8 listopa-
da z okazji 100-lecia odzy-
skania niepodległości. Na 
matach KS Sobieski Po-
znań nie brakowało zacię-
tych walk i emocji.

Każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy me-
dal i czapeczkę. Na koniec 
wszyscy wspólnie odśpiewa-
li hymn państwowy.

Patronat nad imprezą 
objęła Poznańska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa.

 Tekst i fot.:
Andrzej Słabęcki
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ki. Utrzymanie zieleni, któ-
ra zajmuje rozległe połacie 
osiedla, wymaga wiele wy-
siłku a także sporych na-
kładów. Docenić więc nale-
ży wkład w upiększanie osie-
dla wnoszony przez wielu 
mieszkańców, którzy dbają 
o przyblokowe ogródki al-
bo przemieniają swe bal-
kony w ukwiecone zakątki. 
Ich twórców uhonorowano 
w osiedlowym konkursie 
na najpiękniejszy balkon i 
ogródek. Laury przypadły: 

Elżbiecie Marczak, Barba-
rze Wiśniewskiej, Melanii 
i Waldemarowi Dobak oraz 
Halinie Wiaderkiewicz.

Dobrym uzupełnieniem 
osiedlowej zieleni są zadba-
ne place zabaw oraz boiska 
sportowe z urządzeniami do 
ćwiczeń. Pojawiły się one 
przy blokach 19 i 28. Nato-
miast przy budynku 47 zbu-
dowano trzecią już na osie-
dlu siłownię na świeżym po-
wietrzu. Amatorów treno-
wania na wymyślnych przy-
rządach przybywa zarówno 
wśród dorosłych, jak i dzieci.

Rosnącym zainteresowa-
niem cieszą się także pro-
pozycje osiedlowego klubu 
seniora na aktywne spędza-
nie wolnego czasu. Wkrót-
ce klub będzie mógł jesz-
cze bardziej rozwinąć skrzy-
dła, gdyż przeprowadza się 
do większych i wygodniej-
szych pomieszczeń w pawi-
lonie 110.

Pięknieją też osiedlowe 
alejki. W minionym roku 
gruntownie odnowiono ich 
odcinki w pobliżu budynków 
37, 38 i 39 oraz budynku 28. 
Wraz z nowymi nawierzch-
niami zainstalowano ławki 
i stojaki na rowery. Syste-
matycznie modernizowane 

są dźwigi osobowe w wie-
żowcach. W tym roku od-
nowiono je w pięciu klat-
kach budynków: 1 D, E, F 
i G oraz 17 G. W przyszłym 
roku nowe windy wygodne 
i spełniające wszelkie unij-
ne wymogi bezpieczeństwa 
pojawią się w budynkach 
1 H oraz 27.

Choć na osiedlu przy-
bywa zabudowanych wiat 
śmietnikowych, urządzono 
je w pobliżu budynku 1 A 
i H, to z utrzymaniem w 

nich porządku różnie by-
wa. Mimo że zwiększyła 
się częstotliwość odbioru 
odpadów wielkogabaryto-
wych i harmonogram ich 
odbioru jest dostępny na 
stronie internetowej, a o 
terminie przypomina tak-
że administracja oraz go-
spodarze domów, to jednak 
GOAP nie nadąża z ich wy-
wozem. Skutek w postaci 
zalegających gratów widać 
niemal koło każdej wiaty. 
Muszą one być uprzątane 
siłami i na koszt admini-
stracji. Pozostają więc ape-
le do mieszkańców o właści-
we segregowanie odpadów 
oraz przestrzeganie termi-
nów ich odbioru. (i)

  

Os. Bolesława Chrobrego
Bliski finał termomodernizacji

Program termomo-
dernizacji budynków na 
osiedlu Bolesława Chro-
brego zbliża się do fina-
łu. Właśnie rozpoczęto 
docieplanie dwóch ostat-
nich bloków 12 A i 12 
B, które powinno zakoń-
czyć się wiosną przyszłe-
go roku.

Systematyczne docie-
planie kolejnych budynków 
trwało przez kilkanaście lat. 
Zakończenie osiedlowej ter-
momodernizacji nie ozna-
cza, że można spocząć na 
laurach. Czekają już inne 
pilne zadania remontowe. 
Trzeba remontować dachy, 
klatki schodowe, instala-
cje a także odnawiać elewa-
cje docieplonych przed la-
ty budynków. Takiej reno-
wacji poddano już budynek 
nr 16. W tym roku zakoń-
czono także malowanie kla-
tek schodowych w budyn-
ku 25, a trwa ono jeszcze 
w wieżowcu nr 27. W przy-
szłym roku planowane jest 
m.in. odnowienie klatek w 
budynkach 26, 35, 36 i 37 
oraz remonty dachów na 
blokach 2, 3 i 7.

- Budynki i infrastruktu-
ra techniczna mają już bli-
sko czterdzieści lat i coraz 
częściej przypominają o tym 
awarie sieci ciepłowniczych 
czy kanalizacyjnych, które 
staramy się na bieżąco usu-
wać. Jednak warto rozwa-
żyć kompleksowe moderni-
zacje instalacji grzewczych 
z wymianą rur i grzejników. 
Jedna ze wspólnot mieszka-
niowych na naszym osiedlu 
przymierza się do takiego 
przedsięwzięcia – mówi Je-
rzy Czapczyk, kierownik Ad-
ministracji Os. Bolesława 
Chrobrego.

Z podjęciem prac termo-
modernizacyjnych na obu 
odnawianych obecnie blo-
kach musiano czekać nie-
mal do zimy, bo trzeba było 
chronić gniazdujące na nich 
ptaki. Wymagania związane 
z ochroną przyrody są co-
raz ostrzejsze i administra-
cje osiedli muszą im spro-
stać. Dla ptaków montowa-
ne są więc budki lęgowe, a 
w zamian za wycięte drze-
wa w ramach kompensacji 
nasadzane są nowe. Tej je-
sieni przybyło ich około set-

Odnowiona elewacja wieżowca nr 16

Ruszyła termomodernizacja bloków 12 A i B

Laureatki konkursu na najład-
niejsze balkony i ogródki  

Nasadzenia drzew wzdłuż odnowionych alejek
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KALENDARIUM PSM 
 3 grudnia - dyżur członków Rady Nadzorczej PSM

 4 grudnia - Komisja Rewizyjna RN

 6 grudnia - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

11 grudnia - Komisja ds. aktów prawnych RN

20 grudnia - posiedzenie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Więcej remontów na Śmiałego

Wyniki ekonomiczne 
za pierwsze osiem mie-
sięcy 2018 roku na eks-
ploatacji podstawowej na 
wszystkich osiedlach by-
ły dodatnie. Wyjątkiem 
było tylko osiedle Stefa-
na Batorego. Salda roz-
liczeń mediów, łącznie 
z rozliczeniami między-
okresowymi, były dodat-
nie w całej Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej.

Członkowie Rady Nad-
zorczej PSM zatwierdzili 
korektę planu remontowe-
go osiedla Bolesława Śmia-
łego na 2018 r. Propono-
wane zmiany są związane 
z rozdysponowaniem nad-
wyżki bilansowej za 2017 
r. w wysokości 560 546,47 
zł. Do wykonania zaplano-
wano m.in. powstrzymanie 
degradacji elementów kon-
strukcyjnych loggi poprzez 
likwidację przecieków – wy-
mianę izolacji przeciwwil-
gociowej; usuwanie awarii 
pokryć dachowych, wymia-
nę uszkodzonych przez pta-
ki kratek wentylacji stropo-
dachów oraz prace na ele-
wacjach bez udziału rusz-
towań, realizowane meto-
dą alpinistyczną; awaryj-
ne ocieplenia stropodachów 

w budynkach mieszkalnych, 
wymianę stożkowych kur-
ków gazowych zgodnie z 
zaleceniem pokontrolnym; 
awaryjne wymiany zaworów 
zimnej i ciepłej wody oraz 
cyrkulacji; uzupełnienie i 
naprawę urządzeń placów 
zabaw i małej architektury 
oraz roboty naprawcze cią-
gów komunikacyjnych, pie-
szojezdni, chodników i opa-
sek wokół budynków oraz 
urządzenie miejsc parko-
wania dla rowerów wraz ze 
stojakami.

Następnie omówiono pi-

smo Prezydium Rady Osie-
dla Stefana Batorego z 3 
października 2018 r. Człon-
kowie Rady Nadzorczej 
uznali, że jest to skarga pry-
watnych osób, a nie skarga 
w imieniu Rady Osiedla, bo 
pismo nie było omawiane na 
posiedzeniu tej Rady.

Przewodniczący Rady 
Nadzorczej poinformował o 
wynikach przetargu ofer-
towego na sprzedaż prze-
szło 936-metrowej działki 
w Baranowie. Uczestniczy-
ło w nim trzech oferentów. 
Najwyższa, 235 tys. zł, by-
ła oferta nr 2 i z tą osobą 
zostanie podpisana umowa. 

Zarząd PSM przedstawił 
informację na temat usta-
nowienia prawa przecho-
du i przejazdu na os. Bole-
sława Chrobrego. Ponieważ 
Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Mia-
sta Poznania nie wypowie-
dział się jeszcze w tej kwe-
stii, sprawę postanowiono 
przełożyć na kolejne posie-
dzenie RN.

Przedstawiono też pro-
pozycje wzorów pełnomoc-
nictwa dla osób reprezentu-
jących członków Spółdziel-
ni na Walnym Zgromadze-

niu. Spółdzielnia chciałaby 
mieć bowiem narzędzie do 
weryfikacji pełnomocnictw. 
Wzory będą jeszcze przed-
miotem dyskusji i konsul-
tacji.

Zaprezentowano pro-
jekt Regulaminu porząd-
ku domowego i współżycia 
mieszkańców w Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Członkowie Rady mają się 
z nim zapoznać i w listopa-
dzie go procedować, Regula-
min powinien wejść w życie 
od 1 stycznia 2019 r.

Zarząd PSM przedsta-
wił informację o przenie-
sieniu środków na wymia-
nę urządzeń pomiarowych 
na osiedlach z funduszu 
remontowego na fundusze 
eksploatacyjne. Choć za-
mysł jest słuszny, to trud-
ny do realizacji, gdyż każ-
de osiedle ma inne termi-
ny i koszty legalizacji tych 
urządzeń. Być może roz-
liczenia będą prowadzone 
na subkoncie członka Spół-
dzielni albo utworzony zo-
stanie odrębny fundusz na 
wymianę takich urządzeń. 
Na dziś nie zostało to prze-
sądzone. (big)



ECHO 12/281 (XXI) 9

W tym roku po raz kolejny w 
dniach 19-20 października na tere-
nie Międzynarodowych Targów Po-
znańskich odbywały się targi VIVA 
SENIORZY. Poznańską Spółdzielnię 
Mieszkaniową reprezentował klub 
Korona działający na osiedlu Bole-
sława Śmiałego.

– Uczestnictwo w targach to przede 
wszystkim prezentacja naszych działań 
- powiedziała kierująca klubem Korona 
Ludmiła Kłos. – Przedstawiliśmy boga-
tą ofertę prac wykonanych podczas wie-
lu różnorodnych zajęć odbywających się 
w Koronie. Justyna Kucner zorganizo-
wała dla gości targowych między innymi 
warsztaty latino dance  oraz gimnastykę z 
elementami tańca brzucha. W tym roku 
po raz pierwszy na targach VIVA SENIO-
RZY klub Korona zaprezentował pokaz 
mody dla seniorek pt. „W Koronie i w su-
kience”, poprowadził go Dominik Górny.

Targi to również okazja do nawiązania 
wielu nowych kontaktów, które na pewno 
zaowocują ciekawymi prelekcjami, poka-
zami i różnymi projektami. 

Na targach senioralnych byłam po 
raz kolejny, tym razem jako przewodni-
cząca Komisji Członkowsko-Samorządo-
wej Rady Nadzorczej PSM opiniującej 
działania klubów osiedlowych oraz jako 
przewodnicząca Rady Osiedla Bolesława 
Śmiałego i mogę wyrazić radość, że ma-
my tak świetnie działający klub osiedlo-
wy. Mam również nadzieję na szerszą 
reprezentację klubową na targach VIVA 
SENIORZY 2019. W tym roku targi od-
wiedził również kierownik Administracji 
Osiedla Bolesława Śmiałego, Przemysław 
Twardowski. Urszula Cicha

Fot. – Piotr Zagawa

  

Klub Korona na targach VIVA SENIORZY 2018

Jesienne sadzenie drzew
Drzewa i krzewy wiosną i latem w bujnej  zieleni, 

a jesienią w złotych kolorach prezentują się wspaniale i są 
ozdobą osiedli. Jednak spadające liście są nie lada utrapie-
niem i ich ciągłe zgrabianie oraz wywożenie wymaga sporo 
wysiłku a także nakładów finansowych. Dlatego na osiedlu 
Władysława Łokietka w zamian za wycięte poprzedniej je-

sieni topole, które liśćmi zawalały trawniki, a korzeniami 
niszczyły chodniki, nasadzane są drzewa lepiej dostosowa-
ne do osiedlowych warunków. Urody mają tyle same albo 
i więcej, a nie będą sypać liśćmi ani zagrażać chodnikom. (i) 
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Książka o winiarskim cmentarzu
1 listopada na piątkowskim 

cmentarzu przy ulicy Henryka Łow-
miańskiego wielkie zaciekawienie 
wzbudziła sprzedawana tam publi-
kacja poświęcona tej nekropolii*. 
Dotąd najczęściej mieliśmy do czy-
nienia z opracowaniami poświęco-
nymi najsłynniejszym cmentarzom 
poznańskim, zwłaszcza Cmentarzo-
wi Zasłużonych Wielkopolan, zespo-
łowi cmentarzy na stokach poznań-
skiej Cytadeli i zabytkowej nekro-
polii na Jeżycach.

W wyniku kilkuletniej starannej i 
wszechstronnej kwerendy autorki uzy-
skały materiał pozwalający na opraco-
wanie interesującej, bogato ilustrowa-
nej monografii cmentarza parafii św. 
Stanisława Kostki na poznańskich Wi-
niarach.

Nie ograniczono się do prezentacji 
obecnego cmentarza. Na wstępie przed-
stawiono krótki rys historyczny nekro-
polii świętowojciechowych od XIV wie-
ku, gdy powstał cmentarz przykościel-
ny na wzgórzu św. Wojciecha. Następne 
części publikacji omawiają cmentarzyk 
przy kaplicy św. Leonarda – istnieją-
cy do 1830 roku oraz stary i młodszy 
cmentarz świętowojciechowy. Nie zapo-
minajmy bowiem, że wieś Winiary z 

przysiółkiem Bonin, lokowana niegdyś 
na Wzgórzu Winiarskim, z chwilą bu-
dowy Cytadeli została przeniesiona w 
dolinę Wierzbaka. Do 1928 roku pod-
legała jurysdykcji parafii św. Wojciecha 
i pochówki zmarłych winiarczyków od-
bywały się na wspomnianych  cmenta-
rzach świętowojciechowych.

W następnych rozdziałach przyszła 
kolej na  cmentarz winiarski przy uli-
cy Henryka Łowmiańskiego. Autorki 
scharakteryzowały dzieje cmentarza 
od chwili założenia, w latach 1933-
1939, następnie nekropolię w okre-
sie okupacji hitlerowskiej i po wojnie. 
Omówiono rozwój przestrzenny cmen-
tarza, a następnie poszczególne gru-
py pochowanych osób, według układu: 
księża, siostry zakonne, osoby zasłu-
żone w dziedzinie nauki, kultury, dla 
dawnych Winiar i Piątkowa, powstań-
cy wielkopolscy, uczestnicy walk nie-
podległościowych i więźniowie obozów 
koncentracyjnych z lat 1939-1945, har-
cerze m.in. VII Poznańskiej Drużyny 
Harcerskiej oraz nauczyciele Szkoły Po-
wszechnej nr 17. Osobno sporządzono 
listę nagrobków pozostających w ewi-
dencji Miejskiego Konserwatora Zabyt-
ków, wybrane inskrypcje nagrobne oraz 
miejsca pamięci na terenie parafii św. 

Stanisława Kostki – tu nastąpiło wyj-
ście poza teren cmentarza.

Merytoryczną część książki zamyka 
informacja o indeksacji osób pochowa-
nych na cmentarzu św. Stanisława Kost-
ki w latach 1933-1993, która z czasem 
wejdzie do bazy danych osób spoczywa-
jących na cmentarzach poznańskich.

Publikacja jest bogato ilustrowana 
zdjęciami archiwalnymi, planami i wy-
sokiej jakości fotografiami dzisiejszej ne-
kropolii. Cytowane są dokumenty, licz-
nie występują ciekawostki i szczegóły 
znacznie uprzystępniające narrację. Od 
tej strony praca W. Małeckiej i K. Stel-
machowskiej ma wartość niemal doku-
mentacyjną, służy nie tylko sentymento-
wi parafian i mieszkańców, ale też jest 
wartościowa dla osób badających dzie-
je i tradycje Poznania. Od siebie może 
dodałbym więcej informacji wyodręb-
niających licznie spoczywających na tej 
nekropolii osób z rodzin bamberskich, 
zamieszkujących niegdyś Winiary; ich 
nazwiska spotykamy tu na niemal każ-
dym kroku.

Marek Rezler

*Wacława Małecka, Katarzyna Stelmachow-
ska, Cmentarz parafii św. Stanisława Kostki w 
Poznaniu. Zachowanie dziedzictwa Winiar.  WA-
GROS, Poznań 2018, 96 s., il.

 Gruzini – dalecy a jednak bliscy
Michał Kwaliaszwili, 

pseudonim Bohun i Czar-
ny, był Gruzinem, ofice-
rem 15 Pułku Ułanów 
Poznańskich, zesłańcem 
syberyjskim. Urodził się 
w 1902 r. w Gori, był 
uczniem szkoły wojskowej 
w Tbilisi. Po zajęciu Gru-
zji przez Armię Czerwoną w 
1921 r. emigrował do Turcji 
i dalej do Europy. W Polsce 
ukończył Szkołę Podchorą-
żych Kawalerii w Grudzią-
dzu i uzyskał status oficera 
kontraktowego Wojska Pol-
skiego. Dosłużył się stopnia 
rotmistrza.

Polska przyjęła wtedy ok. 
stu oficerów rozbitej armii i 
umożliwiła im służbę w Woj-
sku Polskim na zasadach 
kontraktowych. Przybyli w 
1922 r. i w naszym kraju zna-
leźli drugą ojczyznę. W trak-
cie szkoleń i studiów wojsko-
wych poznali doskonale ję-
zyk, nawiązali z Polakami 
liczne kontakty towarzyskie, 
zyskując sobie powszechną 
sympatię, często także przy-
jaźń, a na pewno uznanie. 
Gdy we wrześniu 1939 r. 
na Polskę napadły dwa mo-
carstwa totalitarne – hitle-

rowska Rzesza i stalinowski 
Związek Sowiecki – żaden z 
gruzińskich oficerów nie po-
rzucił kraju w potrzebie.

M. Kwaliaszwili we wrze-
śniu 1939 r. także brał udział w 
walkach z Niemcami, został osa-
dzony w niewoli niemieckiej, a 
następnie zwolniony. Współtwo-
rzył struktury Polskiego Pań-
stwa Podziemnego, był kurie-
rem pomiędzy Komendą Głów-
ną Armii Krajowej w Warszawie 
a Komendą Okręgu Poznańskie-
go. Aresztowany przez gestapo, 
był więźniem obozu koncentra-
cyjnego w Forcie VII i Żabiko-
wie. Po śledztwie zwolniony. W 
marcu 1945 r. został wcielony 

do Ludowego Wojska Polskie-
go jako tłumacz, znał bowiem 
biegle język rosyjski i nie-
miecki. 5 kwietnia 1945 roku 
został uwięziony przez NKWD 
i na 11 lat zesłany na Syberię, 
gdzie pracował w kopalniach wę-
gla kamiennego. W 1957 roku 
udało mu się powrócić do Pol-
ski. Od roku 1962 do końca ży-
cia był pracownikiem Wielko-
polskiego Muzeum Wojskowego. 
Zmarł w Poznaniu w 1981 roku. 
Za swą działalność został odzna-
czony wieloma wysokimi odzna-
czeniami: Krzyżem Virtuti Mi-
litari 5 klasy, Krzyżem Walecz-
nych, Krzyżem Armii Krajowej 
i innymi odznaczeniami.

26 października z inicja-
tywy Henryka Józefowskie-
go, nauczyciela VIII Liceum 
Ogólnokształcącego, spotka-
no się przy grobie podpułkow-
nika Michała Kwaliaszwili na 
cmentarzu na Chrobrego, by 
z okazji 100. rocznicy niepod-
ległości Polski i Gruzji oddać 
hołd wielce zasłużonemu czło-
wiekowi, który walczył o wol-
ność Polski, swojej drugiej oj-
czyzny, oraz gruzińskim ofice-
rom kontraktowym służącym 
w Wojsku Polskim w okresie 
II Rzeczypospolitej. Był to je-
den z punktów projektu „Po-
lacy i Gruzini – dalecy, a jed-
nak bliscy. Polskie i gruziń-
skie drogi do niepodległości” 
realizowanego przez szkoły z 
Gruzji i Poznania. Patronat 
nad projektem objął prezy-
dent Jacek Jaśkowiak.

Na uroczystość przyby-
li goście z Kutaisi i Batumi 
oraz przedstawiciele Urzędu 
Miasta Poznania a także na-
uczyciele i uczniowie z VIII 
Liceum Ogólnokształcącego. 
Złożono kwiaty i znicze, a 
goście z Gruzji odśpiewali 
pieśń narodową swojemu ro-
dakowi. (op-hj)

Fot. – Henryk Józefowski
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KLUB LITERACKI

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

4 XII 2018 o godz. 18 (wtorek) Nowe książki w klubie: Da-
nuta E. Dachtera – „Moje Macondo”, Dariusz Kozdęba – 
„Widma i czereśnie”. Omówienie – dr Janusz Urbaniak.
11 XII 2018 o godz. 18 (wtorek – Bistro „Cezar”) Wieczór 
wigilijny Klubu Literackiego. Kolędy i piosenki – Alina 
i Krzysztof Galas. Wiersze – Józef Zdunek. Prosimy 
o wigilijne teksty i Boże Dary na stół.

Zapraszamy do publikacji w Protokole Kulturalnym
Spotkania w „Dąbrówce”, os. Bolesława Chrobrego 120. 

Prowadzi Jerzy Grupiński

Gwiazdkowy turniej piłki nożnej po raz osiemnasty
Tradycyjnie w grudniu w Szkole Podstawowej nr 

35 na osiedlu Władysława Łokietka odbędzie się XVIII 
Gwiazdkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej. W tym ro-
ku mecze rozgrywane będą (w zależności od katego-
rii) w dniach 1 i 2 oraz 15 i 16 grudnia.

We wszystkich kategoriach wiekowych przewidziano 
udział maksymalnie 10 zespołów. W zależności od liczby zgło-
szeń w poszczególnych kategoriach wiekowych organizator 
ustali odpowiedni system rozgrywek.

Losowanie grup eliminacyjnych oraz szczegółowy harmo-
nogram spotkań ustalony zostanie na spotkaniu organizacyj-
nym 29 listopada. Organizator zapewnia profesjonalną obsłu-
gę sędziowską, opiekę medyczną i halę sportową.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania dowodu 
tożsamości i okazywania go na prośbę organizatora lub sę-
dziego. Zawodnik może grać tylko w jednym zespole w danej 
kategorii wiekowej. W przypadku gry nieuprawnionego za-

wodnika, mecze, w których brał udział, zostają oddane wal-
kowerem (3 : 0), a zawodnik będzie zdyskwalifikowany.Zespół 
składa się z 5 zawodników plus maksymalnie 3 zawodników 
rezerwowych. Czas gry – 2 x 8 minut. Bramkarz wznawia 
grę ręką (do połowy boiska). Niedozwolona jest gra wślizgiem 
(z wyłączeniem bramkarza w polu karnym). Kary: 2 min., 
kara meczu, dyskwalifikacja.

O kolejności drużyn podczas fazy grupowej decyduje: ilość 
zdobytych punktów; bezpośredni mecz; stosunek bramek; 
ilość zdobytych bramek; konkurs rzutów karnych. W osta-
tecznych rozstrzygnięciach spornych kwestii decydujący głos 
należy do organizatora.

Informacje szczegółowe: 790 606 024.
Organizatorami imprezy są Poznańska Spółdzielnia Miesz-

kaniowa, Administracja Osiedla Władysława Łokietka oraz 
Szkoła Podstawowa nr 35. Patronat medialny objęły Wielko-
polska Telewizja Kablowa oraz Echo Piątkowa. (op-tz)

 Park z tysiącami roślin 
i… książek

Dobiegły 
końca prace 
przy urzą-
dzaniu par-
ku na tere-
nie pomię-
dzy bloka-
mi osiedla 
W ł adys ł a -
wa Łokiet-
ka, Zespo-
łem Szkol-
n o - P r z e d -

szkolnym i pawilonem handlowym „Netto” przy ul. Łu-
życkiej. Dawny nieużytek przemienił się w zadbany skwer 
z klombami kwiatów, drzewami oraz asfaltowymi alejkami 
i licznymi ławkami.

W pełni efekt niemal całorocznych prac docenić będzie 
można dopiero na wiosnę, gdy rozkwitnie posadzonych ok. 
7000 roślin. Nawet jednak jesienią nowy park prezentu-
je się ciekawie. Oświetlone ścieżki zachęcają do spacerów, 
a specjalna szafa na książki i prasę do lektury i wypo-
czynku. Do powstania parku znacząco przyczynili się rad-
ni Osiedla Naramowice oraz sami mieszkańcy, którzy wy-
brali ten projekt do realizacji w ramach Poznańskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Obiekt zbudowany został ze środ-
ków miasta, a pieczę nad nim będzie sprawował Zarząd 
Zieleni Miejskiej. (i)

Puchar Piątkowa dla uczniów Pijarów 
Siedem szkół podstawowych 

i prawie 50 uczniów i uczennic 
uczestniczyło w zawodach sumo 
rozegranych 24 października na 
matach Klubu Sportowego So-
bieski Poznań. Były to Mistrzo-
stwa Szkół Miasta Poznania 
w Sumo – Puchar Piątkowa.

Pierwsze miejsce wywalczyła 
Szkoła Podstawowa Zakonu Pi-
jarów, drugie – SP 68, a trze-
cie SP 67.

Patronat nad imprezą objęła Poznańska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, która ufundowała pamiątkowe medale i pu-
chary. Tekst i fot.: Andrzej Słabęcki

 Brązy dla dwojga
Dwa medale to efekt walk zapaśników z Piątkowa na roz-

grywanych 19 i 20 października w Chełmie Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski w zapasach kobiet i w stylu wolnym.

Brązowymi medalistami zostali: Karolina Nogaj (kat. 
76 kg) oraz Paweł Jarczyński (kat. 125 kg).

Andrzej Słabęcki

Złote Medale dla piątkowian
Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Za-

pasach Styl Klasyczny (Żary 19-20 października) to zawo-
dy, podczas których dwaj zawodnicy KS Sobieski Poznań 
wywalczyli złote medale.

Adam Grandke i Michał Wojciechowski okazali się naj-
lepsi w swoich kategoriach wagowych (40 kg i 50 kg). Wy-
stępujący jeszcze w gronie młodzików zapaśnicy z Piątko-
wa potwierdzili swoje aspiracje. Andrzej Słabęcki
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Prosto z miasta 

Raz na sto lat
Ni z tego, ni z owego i 

mamy koniec roku jubileuszo-
wego – można by rzec trawe-
stując słowa Józefa Piłsud-
skiego, jednego z ojców odzy-
skania przed stu laty polskiej 
niepodległości. Świąteczne ob-
chody tego narodowego świę-
ta, przypadające raz na sto 
lat, wypadły całkiem udanie. 
W każdym razie lepiej niż się 
zapowiadało. Przez Warsza-
wę przemaszerowało 300 ty-
sięcy patriotów, a do Pozna-
nia zjechał św. Marcin, pa-
rę tuzów politycznych i tłumy 
amatorów rogali i zabawy. 
Wszystko przebiegło tradycyj-
nie i statecznie, jak przystało 
na gospodarny i mieszczański 
Poznań. Można by nawet od-
nieść wrażenie, że w naszym 
grodzie czas się zatrzymał. W 
większej części kraju następu-
ją spore zmiany po wyborach 
samorządowych, a nad Wartą 
prawie bez zmian. Zarówno 
w miejskim magistracie, jak i 
w powiecie oraz województwie 
niemal wszystko zostaje tak 
jak było. Niechybny to znak, 
że jednak dobrze się dzieje w 
Poznaniu, chociaż niekiedy 
można mieć co do tego trochę 
wątpliwości. No, ale bez nich 
to pewnie w Poznaniu byłoby 
już całkiem nudno.

H H H
Potwierdzeniem tego, że 

nasze miasto rośnie w siłę, 
jest w nim bardziej koloro-
wo, żeby nie powiedzieć tę-
czowo, a poznaniakom żyje 
się coraz lepiej, jest czołowa 
pozycja Poznania w rankingu 
miast przygotowanym przez 
brytyjskich naukowców zajmu-
jących się globalizacją. Gród 
Przemysława umieszczono na 
nim wśród takich miast jak 
niemiecka Kolonia, francuskie 
Nantes czy kanadyjska Otta-
wa. Towarzystwo zaiste dobo-
rowe, a co najważniejsze Po-
znań na tej liście daleko wy-
przedził Wrocław. Warszawy 
nie mógł, gdyż ją zaliczono do 
innej grupy – stolic i metro-
polii. A nimi tymczasem Po-
znań jeszcze nie jest. Ale kto 
wie, może kiedyś?

H H H
Na razie za odbudowę 

mocarstwowej pozycji nasze-
go miasta zabrali się krew-
cy kibice Lecha. Podrażnieni 
jesiennymi osiągnięciami jego 
kopaczy, którzy przegrywa-
ją co mogą oraz wyczynami 
wrażych kiboli z Łodzi, któ-
rzy ponoć ukradli poznańskie 
flagi, najechali niegdysiejszą 
włókienniczą stolicę kraju. Sa-
mochodowa wyprawa na pod-

bój ziemi obiecanej zakończyła 
się kolejną porażką. Przyczyni-
ła się do niej nieodpowiedzial-
na postawa tamtejszych poli-
cjantów, którzy zamiast dalej 
przebywać na chorobowym, 
zabrali się do roboty i zwinę-
li poznańskich kiboli. Na od-
zyskanie mocarstwowej pozy-
cji zarówno w lidze kibolskiej, 
jak i piłkarskiej, przyjdzie więc 
nam jeszcze trochę poczekać. 
Szanse są jednak duże, gdyż 
za trenowanie piłkarzy Lecha 
ma się wziąć osławiony Adam 
Nawałka, a może nawet Leo 
Beenhakker. A kto się weź-
mie za wychowanie kiboli – 
nie wiadomo.

H H H
Przy okazji rocznicowych 

uroczystości i historycznych 
szaleństw warto odnotować, 
że w Poznaniu znowu ma-
my ulicę 23 lutego. W anty-
komunistycznym zapale woje-
woda wielkopolski postanowił 
zmienić jej nazwę upamiętnia-
jącą przegonienie hitlerowców 
z miasta, w którym znaczący 
udział mieli sami poznania-
cy, na ul. Janiny Lewandow-
skiej, córki gen. J. Dowbór-
-Muśnickiego, przedwojennej 
polskiej lotniczki zamordo-
wanej w Katyniu. Zmieniono 
tabliczki i mapy a mieszkań-

com narobiono galimatiasu 
w dokumentach. Jednak Sąd 
Administracyjny prawomoc-
nie zdecydował, że nazwa 23 
lutego, o czym wszyscy zdro-
worozsądkowo myślący ludzie 
wiedzieli od początku, nie pro-
paguje komunizmu i zmianie 
nie podlega. Mamy więc tro-
chę ulicznego bałaganu i mo-
że jakąś nauczkę dla władz. 
A pani Lewandowskiej i pa-
ru innym zasłużonym pozna-
niakom ulica w Poznaniu jak 
najbardziej się należy. Ale naj-
lepiej nowa.

H H H
Przecież miasto się rozbu-

dowuje i powstają nowe arte-
rie komunikacyjne z osławio-
ną ul. Nowo Naramowicką na 
czele. Na jej budowę miasto 
podpisało właśnie kontrakt i 
prace już, już mają ruszyć. Do-
czekaliśmy stulecia niepodle-
głej Rzeczypospolitej oraz stu-
lecia jedynego zwycięskiego w 
polskich dziejach Powstania 
Wielkopolskiego, doczekamy 
więc też i zbudowania tej ar-
terii a także paru innych. A 
tymczasem w dobrym rocz-
nicowym nastroju doczekaj-
my najbliższych świąt Bożego 
Narodzenia i kolejnych, kolej-
nych, kolejnych…

WIST

  

Patroni ulic piątkowskich

Król – żołnierz i jego wojny
Dziś powiemy o ulicach 

położonych w północnej czę-
ści osiedla Stefana Batorego: 
Wielkołuckiej, Smoleńskiej, 
Uświackiej i Pskowskiej.

Połowa XVI wieku, mi-
mo okresu Odrodzenia, roz-
kwitu kultury, zdawałoby się 
niezachwianej potęgi monar-
chii Jagiellonów w central-
nej Europie, przyniosła też 
chmury, które zaczęły się 
gromadzić nad  Polską. Kry-
zys wystąpił z chwilą wyga-
śnięcia Jagiellonów na tro-
nie polskim i wprowadzenia 
zasady wolnej elekcji. Odtąd 
zaczęły się walki o sukcesję; 
równocześnie też konieczne 
było pojawienie się króla – 
żołnierza, który powstrzy-
małby nadmierną swobodę 
magnaterii, a równocześnie 
obronił kraj przed narasta-

jącym naciskiem ze strony 
sąsiadów.

Władca taki zasiadł na 
tronie polskim w 1576 roku. 
Stefan Batory, Siedmiogro-
dzianin rodem, nie uwikłany 
w wewnętrzne polskie ukła-
dy i koterie, zdecydowanie 
zabrał się do dzieła. Zrefor-
mował wojsko (wprowadził 
m.in. piechotę wybraniecką i 
husarię), zdyscyplinował ma-
gnaterię i szlachtę, zapowia-
dał się na władcę zdecydowa-
nego i stanowczego. Już w 
1577 roku prowadził wojnę z 
Gdańskiem – miastem, któ-
re postanowiło prowadzić po-
litykę niezależną od Rzeczy-
pospolitej. Jednak najwięcej 
sławy przyniosły królowi Ste-
fanowi trzy wojny z Moskwą, 
prowadzone w latach 1579 – 
1581. I to z tymi wydarzenia-

mi związane są nazwy ulic na 
poznańskim Piątkowie.

Iwan IV Groźny, panujący 
wówczas w Moskwie, dążył do 
opanowania wschodniego wy-
brzeża Bałtyku. W 1577 ro-
ku zajął Inflanty, wchodząc 
od tej chwili w dawno spo-
dziewany konflikt z Polską. 
Batory nie zamierzał spokoj-
nie patrzeć na ekspansję ca-
ra Iwana i w dwa lata póź-
niej podjął pierwszą wypra-
wę z zamiarem opanowania 
Smoleńska i Pskowa. Polacy 
wtedy zdobyli Płock, czym 
propagandowo otwarli sobie 
poparcie szlachty.

Ostatecznie zrezygnowa-
no z marszu na Smoleńsk i 
Moskwę, a skoncentrowano 
się na odzyskaniu Inflant. W 
1580 roku polska armia ruszy-
ła na Witebsk, Uświat i Wiel-

kie Łuki. I tu kolejne zwycię-
stwo rozsławiło króla. Trzecia 
wyprawa, w 1581 roku miała 
jako cel zdobycie Pskowa. Ta 
wyprawa jednak już nie toczy-
ła się tak pomyślnie jak po-
przednie, zaś Pskowa zdobyć 
się nie udało. Obydwie strony, 
wyczerpane wojną, zasiadły 
do rokowań. Później monar-
cha musiał się zająć sprawami 
wewnętrznymi i wojny z Mo-
skwą już nie kontynuował – 
po części w wyniku nacisków 
ze strony papieża, który uwie-
rzył w sugerowany przez cara 
Iwana sojusz z Moskwą prze-
ciw Turkom. Kto zaś chce roz-
szyfrować zakulisowe realia 
tych wydarzeń, niech uważ-
nie przestudiuje symboliczny 
obraz Jana Matejki „Batory 
pod Pskowem”…

Marek Rezler
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XIII turniej poetycki
Pierścień Dąbrówki w rocznicę niepodległości
Organizowany przez Jerzego 

Grupińskiego turniej jednego wier-
sza „O pierścień Dąbrówki” ma co-
raz dłuższą tradycję. Dziewiątego 
listopada już po raz trzynasty w 
Piątkowskim Centrum Kultury o 
niezwykłą nagrodę rywalizowało 
trzydziestu dwóch twórców. Tym 
razem ze względu na doniosłą set-
ną rocznicę odzyskania niepodle-
głości zwracano uwagę na wier-
sze o charakterze patriotycznym.

Jury tradycyjnie przewodniczył 
bydgoski poeta, krytyk i wydawca Ste-
fan Pastuszewski, a towarzyszyli mu 
poznańscy poeci Jolanta i Stanisław 
Szwarcowie. Wobec wyrównanego po-
ziomu wielu utworów niełatwo było 
wyłonić zwycięzcę.

W tym roku piękną rzeźbę pier-
ścienia wykonaną przez poznańskie-
go artystę Kazimierza Rafalika zdo-
była Katarzyna Mrozik-Stefańska za 
wiersz „rytuał”. 

Jak zawsze znalazło się wielu ofia-
rodawców, którzy wzbogacili pulę wy-
różnień przyznawanych przez jurorów. 
Otrzymali je Maria Ciążela, Krzysz-
tof Galas, Edyta Kulczak, Agata Ró-
ża Łakatosz, Agnieszka Mąkinia, Ma-
ciej Porzycki, Andrzej Szmal i Janusz 
Urbaniak. Spośród autorów wierszy 
o tematyce patriotycznej wyróżnio-
no Zygmunta Dekierta. Liczni ofia-
rodawcy postanowili osobiście zade-
cydować o przyznaniu swoich wyróż-
nień. Wśród nich szczególnie wymie-
nić należy przyznawaną od lat „Kiel-
nię Tadeusza” upamiętniającą Tade-
usza Stirmera, zmarłego członka Klu-
bu Literackiego „Dąbrówka”. Tym ra-
zem zaszczytną kielnię otrzymał Piotr 
Bagiński.

PIERŚCIEŃ DĄBRÓWKI

Katarzyna Mrozik-Stefańska

rytuał
o poranku słowa są miękkie 

jak kroki kota
bezszelestnie wślizgują się pod powieki
ocierają o pierwsze chwile jawy

głaszczę lśniąc głoski z one prężą się 
delikatnie układając w zdania

potem rozwieszam na pięciolinii nieba
suszę w słońcu ja zioła na zimę

a kiedy wracasz do domu
zaparzam z nich herbatę
siadamy razem przy stole
gasimy pragnienie

WYRÓŻNIENIA

 Zygmunt Dekiert
 Wesele w noc listopadową
(refleksje Stanisławem Wyspiańskim pisane)

Można biegać wkoło
do utraty tchu
Upaść zawrotem głowy
Pozostać w kręgu orbity
stopami niemocy wydeptanej

Można biec przed siebie
Dopaść horyzontu wolności
Róg złoty odnaleźć
Światłem dnia
zatracić granicę klęski
Rany ukryć za mgłą pamiętania…

Jawą jutrzenki swobody
zza kurtyny słońca zbawienia
zawołać
- Jeszcze nie zginęła

 Maria Ciążela
zwyczajnie
mówić
dzień dobry i do widzenia
rzucać piłką lub słowem na wiatr
trzymać w ręku
doń drugiego człowieka
albo Balin
i przestraszyć się huku
gdy pęknie
nasłuchiwać o zmierzchu kukułki
nie licząc lat
budzić się na tupot
dziecięcych nóg
zwyczajnie

Andrzej Szmal
mały eklezjasta
Wszystkie nasze plany
jakże wielkie
zupełnie zapomniane
i wszystkie troski
gdzieś pośród planet

a planety 
na cztery wiatry

a wiatry
wszystkie cztery?

Pies wie!

W wielką Noc biały zając
zostawił na śniegu
kilka kulek

z nich dowiesz się więcej

Agnieszka Mąkinia
Polaris
Stawiam pół litra
nietknięte
dziewicze bąbelki
buzują
próbą oknoświetlną

pierwszy łyk
przedwiośniany
wodnogwiezdny

przebismak

Piotr Bagiński
Pożegnanie ojca
Nie byłem na jego pogrzebie. 

Nie lubił pogrzebów,
a ja z wiekiem coraz bardziej 

upodabniam się do niego.
Nie widziałem więc konia, który 

podszedł
do płotu pod którym go chowano,
który zapewne dlatego, że ojciec 

nawet nie czytał wierszy,
a miał to po swojej matce, 

która nawet nie czytała wierszy,
oraz po swoim ojcu, który też; 

nawet nie czytał wierszy;
podobno nie miał nawet śladu skrzydeł.
Nie słyszałem też pożegnania 

które wygłosił
jego wnuk, a mój syn, który jest sędzią,
a które podobno nie brzmiało, 

jak uzasadnienie wyroku.
Zapewne dlatego, że profesjonaliści 
nie mieszają spraw zawodowych 

z prywatnymi.
Ojciec nie wierzył w Boga, być 

może dlatego, że nie czytał wierszy,
a czytał Darwina, de Ville, 

słowniki Laruse 
i książki Państwowego 

Wydawnictwa Lekarskiego.
Nie wierzył w cuda, choć udanie
przyjął poród na kuchennym stole
i udanie przyszył ucho, które 

pewien góral
przyniósł mu własnoręcznie 

ze swego wesela.
Nie wierzył w uzdrowienia, chociaż
uzdrawiał w uzdrowisku.
Ojciec nie wierzył w Boga, 

a chodził do kościoła,
nie wierzył w komunizm 

i chodził na pochody,
w kapitalizm i słuchał Wolnej Europy.
Nie wierzył, że będzie długo żył.
Kiedy skończył dziewięćdziesiąt 

lat postanowił sprawdzić,
czy Bóg istnieje.
Odszedł podobno z szeroko 

otwartymi ustami,
zapewne ze zdziwienia.
Ja z wiekiem coraz bardziej 

upodabniam się do niego,
stąd pewnie nie wierzę 

w nieistnienie Boga
i mimo, że nie wierzę 

w Boga chrześcijan
wierzę w „Ojcze nasz” 

Stanisław Szwarc
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Krzyżówka
z Echem

Rozwiązanie krzyżów-
ki z poprzedniego numeru 
brzmiało: Nowy park na Ło-
kietka

BARAN (21.03 - 20.04). Zez szwungiem i optymizmem wejdź 
w świąteczny nastrój, a przede wszystkim przestań się zamartwiać 
i brynczeć. Od gwiazdora skapną ci fest prezenty, a z famułą będzie miło.

BYK (21.04 - 21.05). Zez blubraniem po próżnicy lepiej daj se już spokój. 
Lepiej akuratnie przyłóż się do porzundków wew chałupie, a zwłaszcza wew 
kwitach, flepach i inszych całorocznych szpargałach.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Wew robocie wiara już szykuje się na 
świąteczne rajzy, a tobie bez to przyjdzie chapać za dwóch abo i trzech. Ale 
zaś potem z kabzą pełną bejmów będziesz lofrował do woli.

RAK (22.06 - 22.07). Zamiast bez cołkie dnie nygusować i glapić się wew 
telewizor abo insze komputery i internety, lepiej uzorguj świąteczną rajzę 
dla famuły, zwłaszcza szczunów i kejtra.

LEW (23.07 - 22.08). Wreszcie przed tobą parę dni urlopowej laby 
i słodkiego nygusowania. Ale zaś uważej na korbole oraz inksze trunki 
i zbytnio się nie staluj ani z wiarą frechownie nie poczynaj.

PANNA (23.08 - 22.09). Nie ma się co borchać i brynczeć na tyn stary 
rok, bo był całkiem fest. A na jego koniec, to już istna balanga bez cołki 
tydzień. Ale zaś uważaj, by zdrowia i bejmów nie przenorać.

WAGA (23.09 - 22.10). Wew nowy rok wejdź ze szwungiem. Jesteś 
szportowny szczun, mosz fifa do roboty i zawsze se poradzisz. Jak się 
akuratnie przyłożysz, wnet uzorgujesz pełną kabzę.

SKORPION (23.10 - 22.11). Niespodzianie skapnie ci rajza wew góry abo 
do ciepłych krajów. Miło będzie nygusować na słonyszku. Ino pilnuj kabzy 
i  na balangach za wiela się nie staluj.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Nie tylko wew świąteczny czas, ale zaś 
zawsze zez famułą, gzubami i starą wiarą lepiej dobrze żyć. Przestań się na 
nich borchać ani tyż nie poczynaj se z nimi frechownie.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Dość już tego wiecznego nygusowania, 
memłania i glapienia się wew telewizor.  Masz trochę fifnych pomysłów i ze 
szwungiem bierz się do roboty, a bejmy same skapną.

WODNIK (21.01 - 20.02). Około świąteczne spotkania zez starą 
wiarą zaowocują ciekawymi pomysłami na fest interesa. Bez wielkiego 
mądrowania i stalowania się podejmuj nowe wyzwania.

RYBY (21.02 - 20.03). Zimowa rajza za miasto zez starą wiarą będzie 
całkiem udana. Warto również wybrać się do jakiego składu czy marketu 
i lajsnąć całej famule nowe jupki abo insze ancugi. 

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 73, 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 12

HUMORKI
Idzie baca na dwór za po-

trzebą. Wraca cały mokry. 
Gaździna go pyta:

– Józwa, dysc podo?
– Ni… Ino halny wieje.

H H H

Jasiu grał w piłkę na dwo-
rze i wybił sąsiadowi okno.

– I co on powiedział – py-
ta Jasia matka.

– A mam ominąć wszyst-
kie przekleństwa?

– Tak. 
– To w sumie nic nie po-

wiedział.
H H H

Żona do męża:
– Piszą, że woda podro-

żała.
– I dobrze! Wreszcie i za 

abstynentów się wzięli.

1 2 3 4 5
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Andrzejki mają za sobą

W niedzielę, 18 listo-
pada, w Koronie na osie-
dlu Bolesława Śmiałego 
odbyły się animacje dla 
dzieci z osiedla. Admini-
stracja osiedla oraz klub 
Korona zaprosili dzieci 
na zabawę andrzejkową.

Było mnóstwo wróżb, 
tych bardziej i mniej po-
pularnych. Dodatkowo była 
cała masa zabaw integra-

cyjnych oraz tanecznych. 
Frekwencja przerosła naj-
śmielsze oczekiwania. Ani-
macje poprowadziła Justy-
na Kucner przy pomocy 
kierowniczki klubu Ludmi-
ły Kłos oraz niezawodnych 
klubowiczów.

Na następną imprezę Ko-
rona zaprasza dzieci już 15 
grudnia, tym razem będzie 
to Christmas Party. (lklo)

  


