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CILowe wyzwanie

Uczestnicy. W konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni
mieszkaniec Piątkowa z obszaru realizacji projektu Centrum
Inicjatyw Lokalnych Piątkowo Zachód 2021.
Czas trwania. Konkurs trwa od 23 listopada 2021 i kończy 15
grudnia 2021.
Nagrody. Do wygrania jest 5 zestawów nagród rzeczowych o
maksymalnej wartości 100 zł spośród produktów dostępnych w
ofercie Wydawnictwa Miejskiego Posnania.
Zadania. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać dwa
zadania konkursowe: 

rozwiązać CILowe wyzwanie (sudoku)
wskazać 5 skojarzeń z zachodnią częścią Piątkowa (od PST do
ul. Obornickiej), np. osoba, miejsce, wydarzenie,
wspomnienie, historia i inne.

Zgłoszenia do konkursu. Aby wziąć udział w konkursie należy
wypełnić kartę zgłoszeniową i poprawnie odpowiedzieć na
pytania/wykonać zadania konkursowe. Karty zgłoszeniowe należy
umieścić w oznaczonych, zapieczętowanych pojemnikach
umieszczonych w

Kawiarni Małe Fusy (pawilon os. B. Chrobrego 110)
Piekarni Tu się piecze (ul. Kostrzewskiego 30)
Każdy mieszkaniec może zgłosić wyłącznie jedną kartę do
konkursu (więcej zgłoszeń od jednego mieszkańca eliminuje
udział).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 grudnia 2021. Wyboru
laureatów dokona Komisja Konkursowa. Rozwiązanie CILowego
wyzwania (sudoku) oraz wyniki zostaną opublikowane w kolejnym
wydaniu Echo Piątkowa oraz na profilu na Facebooku CIL
Piątkowo Zachód. Laureaci zostaną powiadomieni zgodnie z
danymi wskazanymi w karcie zgłoszeniowej.
Nagrody zostaną dostarczone na adres podany w karcie
zgłoszeniowej.
Pełen regulamin dostępny u Organizatora.

ZASADY:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Forma podziękowania partnerom i podmiotom, które wspierały i współpracowały w ramach Centrum Inicjatyw
Lokalnych Piątkowo Zachód w 2021 r.
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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 

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 516 069 007, 601 56 87 32 

  

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

PUNKT  PARTNERSKI

Kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeniowych
w jednym miejscu !!!

PRZYJDŹ I PORÓWNAJ 
Poznań, ul. Jaroczyńskiego 35

tel. +48 600-498-333
WYBIERZ SUPERUBEZPIECZENIE

#bezwychodzeniazdomu

 

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia przechodzi kryzys psychiczny 
lub ma za sobą doświadczenie hospitalizacji, 
a teraz:

potrzebujesz wsparcia w procesie zdrowienia
chciałbyś/chciałabyś poznać ludzi w podobnej sytuacji
szukasz miejsc, które oferują pomoc blisko Ciebie, np. 

lokalnych grup wsparcia,    warsztatów zajęciowych
potrzebujesz pomocy w rozwoju zawodowym lub 

osobistym
chcesz lepiej komunikować się z osoba bliską, która 

przechodzi kryzys emocjonalny

PRZYJDŹ DO NAS PO POMOC

BEZPŁATNIE I BEZ SKIEROWANIA

Projekt przeznaczony jest dla osób dorosłych 
z terenu miasta Poznania, 

w szczególności rejonu Starego Miasta

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego 
Poznań PÓŁNOC

ul. Tymienieckiego 34
61-001, Poznań

tel. 603 763 008; 61 102 39 73
strona www: sczp-poznanpolnoc.pl
email: biuro@sczp-poznanpolnoc.pl

Projekt pn.: „Środowiskowe Centrum 
Zdrowia Psychicznego Poznań 

PÓŁNOC”, współfinansowany w ramach 
Poddziałania 7.2.2 WRPO 2014 - 2020

Termedia sp. z o.o. 
Wydawnictwa Medyczne 

i Specjalistyczne

Fundacja Ciszum Miasto Poznań

Budżet obywatelski 

Szkoła, zieleń i sport
Ponad 85 tys. głosów oddano w tegorocznym Po-

znańskim Budżecie Obywatelskim. W jego ramach do 
wydania były aż 22 mln zł - 16 mln zł na projekty re-
jonowe i 6 mln zł na projekty ogólnomiejskie. Pozna-
niacy wybierali spośród 150 pomysłów - 25 ogólnomiej-
skich, 11 w ramach Zielonego Budżetu i 114 rejonowych.  

Wśród projektów ogólnomiejskich, które realizowane będą 
także na Piątkowie, największe poparcie zyskał prowadzony już 
od lat program „Trener osiedlowy, trener senioralny, trener 
przedszkolaka”. Na darmowe zajęcia ruchowe dla dzieci, mło-
dzieży i seniorów przewidziano blisko 2 mln zł. Podobne kwo-
ty przeznaczone zostaną na dwa ekologiczne projekty „Zielo-
ne Fyrtle – łączą nas drzewa” i „Nasz zielony Plac Wolności”. 

Spośród projektów rejonowych do realizacji na Piątkowie 
wybrano dwa. „Aktywne Piątkowo – sport to zdrowie” przewi-
dujący darmowe i atrakcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe dla 
wszystkich mieszkańców Piątkowa. Drugi projekt „Zadbajmy 
o najmłodszych” obejmie poprawę warunków do nauki i zabawy 
na terenie Piątkowskiej Szkoły Społecznej (szkoły podstawowej) 
im. dr Wandy Błeńskiej w Poznaniu przy ul. Stróżyńskiego.

Największą popularnością wśród głosujących cieszyły się 
projekty związane z ochroną zieleni oraz propozycje różnych 
przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych. Wśród nich do realiza-
cji wybrano m. in. budowę trasy rowerowej łączącej  Naramo-
wice z wartostradą.  
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Tutaj mamy swój dom
Rozmowa z Antonim Obryckim, trenerem i prezesem Klubu Sportowego 
„Sobieski Poznań”

- Skąd pan i zapasy 
wzięły się na Piątkowie?

- Moje związki z Pozna-
niem miały romantyczny po-
czątek, gdyż przybyłem w 
te strony dla pewnej pozna-
nianki. Trenowałem zapa-
sy w Grajewie na Podlasiu, 
poznałem więc nieco środo-
wisko zapaśnicze i gdy zde-
cydowałem się na przepro-
wadzkę do Poznania, mo-
głem liczyć na wsparcie Jó-
zefa Moczyńskiego, który 
tworzył wówczas Klub Spor-
towy „Sobieski” na Piątko-
wie.  Spodobało mi się i 
związałem się na długie lata 
z dziewczyną, która została 
moją żoną, szkołą podstawo-
wą numer 67, w której cią-
gle uczę wuefu, klubem w 
którym trenuję kolejne po-
kolenia zawodników i któ-
rego jestem prezesem, oraz 
Poznaniem.

- Początki chyba jed-
nak łatwe nie były.

- Klub Sportowy „Sobie-
ski Poznań” działa na Piąt-
kowie od blisko czterdzie-
stu lat. Powstał dzięki zapa-
łowi i wytrwałości pasjona-
ta sportu zapaśniczego Jó-
zefa Moczyńskiego. Potrafił 
on skupić grupę ludzi, któ-
rzy wspólnie rozwijali klub 
a przede wszystkim uczy-
li i wychowywali młodzież. 
Dla nas wszystkich związa-
nych z Sobieskim i zapasami 
aspekt wychowawczy sportu 
jest bardzo ważny. Jesteśmy 
rodziną, zapaśniczą rodziną, 
i tutaj, na Piątkowie, mamy 
swój dom. Spotykają się w 
nim kolejne pokolenia zapa-
śników. W sali, na matach 
czy siłowni, trenują młodzi 
adepci zapasów oraz wete-
rani, którzy pokochali ten 
sport i lubią wciąż sobie po-
ćwiczyć na matach.

- Jak doszło do po-
wstania tego domu?

- Po sukcesach polskich 
zapaśników na igrzyskach 
olimpijskich w 1996 roku, 
zrodził się projekt utworze-
nia w kraju pięciu nowo-
czesnych ośrodków zapaśni-
czych. Idea była piękna, ale, 
jak to u nas, skończyło się 
na zbudowaniu jednego cen-
trum, właśnie na Piątkowie. 
Powstał dzięki zaangażowa-

niu miejscowych społeczni-
ków, z Józefem Moczyńskim 
na czele. Potrafił on przeko-
nać nawet miejscowego pro-
boszcza a ten  kurię do prze-
kazania budynku na potrze-
by Klubu, a w przyszłości  
wybudowano halę sportową 
i zaplecze socjalne. Wyro-
sły one w miejscu starego 
budynku, użytkowanego po-
czątkowo jako kaplica, a po-
tem jako sala treningowa. 
Budowę obiektów wsparła 
też ówczesna minister edu-
kacji i sportu, kilku ówcze-
snych decydentów oraz wła-
dze miasta. Dzisiaj stano-
wią one fundament naszej 
działalności. Pod jednam da-
chem możemy trenować i 
organizować  zawody, także 
międzynarodowe. 

- No i przede wszyst-
kim odnosić kolejne suk-
cesy.

- W Tokio mieliśmy swe-
go pierwszego olimpijczyka i 
zarazem pierwszego medali-
stę. Tadeusz Michalik jest z 
nami związany od wielu lat. 
Jego sukces jest też sukce-
sem naszego klubu. Doceni-
ły to także władze miasta, 
przyznając nagrodę jemu i 
klubowi.

- A marszałek woje-
wództwa wielkopolskie-
go uhonorował nagrodą 
Pana.

- Traktuję ją jako wyraz 
uznania dla całego klubu, dla 
całej naszej zapaśniczej ro-
dziny na Piątkowie. Na suk-
ces w zapasach składa się bo-
wiem praca wielu ludzi. Po-
trzebni są trenerzy, sparing-
partnerzy, lekarze i masaży-
ści. Kluczowa jest jednak do-
bra atmosfera i taką właśnie 

staramy się budować. Utrzy-
mujemy więc dobre kontakty 
z zawodnikami, którzy skoń-
czyli karierę sportową lub 
zmienili dyscyplinę. Wielu 
obecnych mistrzów miesza-
nych sztuk walki zaczynało 
treningi na naszych matach. 
Nadal chętnie do nas zaglą-
dają, ćwiczą na siłowni, do-
skonalą umiejętności walki 
zapaśniczej.

- Zapasy klasyczne, 
preferowane w Sobie-
skim, są jednak niszowym 
sportem.

- Do popularności pił-
ki nożnej, czy innych spor-
tów, rzeczywiście nam da-
leko. Ale zapasy to jedna z 
najstarszych na świecie dys-
cyplin sportowych, rywali-
zowano w niej już podczas 
starożytnych igrzysk. Obec-
nie także uprawiana jest na 
wszystkich kontynentach. 
W niektórych  państwach 
azjatyckich zapasy to sport 
narodowy i rozgrywane tam 
zawody, niekiedy także z 
udziałem naszych zapaśni-
ków, przyciągają tłumy wi-
dzów. W Polsce o takiej po-
pularności możemy jedynie 
pomarzyć, chociaż w nie-
których krajach docenia się 
zapasy i zaleca ich uprawia-
nie dzieciom i młodzieży. Da-
ją one bowiem dobre przy-
gotowanie fizyczne, wzmac-
niają zwinność, siłę, gib-
kość i wytrzymałość. Warto 
więc trenować zapasy i cie-
szy nas fakt,  że zaintereso-
wanie tym sportem jest co-
raz większe. W naszym klu-
bie chętnych do trenowania 
na matach jest wielu. Trene-
rzy, zwłaszcza najmłodszych 
grup, mają sporo pracy.

- A jak pan łączy obo-
wiązki nauczyciela, trene-
ra i prezesa klubu?

- Jeśli ma się pasję oraz 
wsparcie innych podobnych 
pasjonatów zapasów, a ta-
kich ludzi w klubie jest wie-
lu, to jakoś daje się radę. Naj-
trudniejsza jest oczywiście 
„robota papierkowa”. Pro-
wadzenie klubu sportowe-
go to duże przedsięwzięcie. 
Mamy siedmiu trenerów, po-
nad stu zawodników, kilka 
grup treningowych dla naj-
młodszych. Dochodzą impre-
zy organizowane przez nas 
oraz wyjazdy na zawody, tyl-
ko w tym roku uczestniczy-
liśmy w ponad 70 wydarze-
niach sportowych. Trzeba to 
wszystko zaplanować, zor-
ganizować, przeprowadzić i 
na koniec prawidłowo rozli-
czyć. A do tego musimy za-
biegać o sponsorów i dotacje 
z miasta, co wymaga przy-
gotowania wniosków oraz 
udokumentowania działań. 
Na głowie jest także bieżą-
ce gospodarowanie i utrzy-
manie obiektów sportowych, 
przez które każdego dnia 
przewija się wielu ludzi. Na 
samo ogrzewanie pomiesz-
czeń wydawaliśmy 10 tysięcy 
złotych miesięcznie. Trzeba 
więc mojej pracy oraz pra-
cy wielu ludzi związanych z 
klubem by wszystko funkcjo-
nowało jak trzeba. Szczegól-
ne uznanie należy się tym, 
którzy wspierają nas od lat 
i na których zawsze możemy 
liczyć – Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, wła-
dzom miasta, samorządo-
wym i sponsorom.  

- „Sobieski Poznań” 
jest już liczącą się siłą 
w kraju.

- Nasz klub, który zaczy-
nał prawie od zera, jest dzi-
siaj jednym z najlepszych 
klubów zapaśniczych w kra-
ju. Rywalizujemy w reakty-
wowanej ogólnopolskiej li-
dze zapaśniczej, która win-
na jeszcze bardziej spopula-
ryzować nasz sport. A nasi 
zawodnicy, poprzez sukcesy 
odnoszone na różnych im-
prezach popularyzują Piąt-
kowo, bo tutaj jest nasz dom.

Rozmawiał
Walerian Ignasiak  
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9 sposobów na szybszą sprzedaż i wynajem
czyli czym jest home staging

Na początek war-
to wyjaśnić, czym jest 
home staging i dlacze-
go warto go stosować 
przy sprzedaży i wy-
najmie nieruchomo-
ści. Home staging to 
profesjonalne przygo-
towanie wnętrz, głów-

nie mieszkań i domów, które mają być 
wystawione na sprzedaż lub wynajem. 
Dlaczego się go stosuje? Odpowiedź jest 
prosta – ponieważ nieruchomości przy-
gotowane w ten sposób sprzedawane
/ wynajmowane są szybciej i za wyższą 
cenę. W ten sposób przygotowane nie-
ruchomości cieszą się większym zainte-
resowaniem klientów poszukujących. Na 
co dzień w swojej pracy z powodzeniem 
stosuję takie metody ponieważ razem z 
działaniami marketingowymi i promocyj-
nymi skutecznie przyspieszają transakcję.

Home staging coraz śmielej jest sto-
sowany na naszym rynku, a świado-
mi właściciele wiedzą, że obecnie przy 
dużej nadpodaży już nie wystarczy po 
prostu „wrzucić” oferty do sieci. Poza 
tym dziś klienci poszukujący są bardziej 
wymagający. A niedbale prezentowane 
oferty są po pierwsze mniej „klikalne”, a 
po drugie otwierają furtkę do większych 
negocjacji cenowych, ponieważ takie 
oferty, które wizerunkowo kuleją, w do-
myśle poszukujących klientów są ofero-
wane przez osoby, które niekoniecznie 
znają się na sprzedaży. Poniżej niektóre 
z zasad, które stosuję w home stagingu i 
przykładowe realizacje z nieruchomości, 
które sprzedałam lub wynajęłam:
1. Porządek to podstawa
2. Świeże kwiaty i detale nadają przy-

tulności i świeżości pomieszczeniom
3. Warto wyeksponować okna
4. Mniej mebli = lepszy efekt

5. Warto pokazać sypialnię tak by się 
czuło, że tu się dobrze odpoczywa

6. Stawiamy na jasne kolory, pomiesz-
czenia są odbierane za schludne, czy-
ste i większe

7. Wrażenie neutralności – usuwamy 
bibeloty i rzeczy osobiste

8. Optymalne ustawienie mebli
9. Eksponowanie szczegółów, które 

mają znaczenie
Oczywiście sukces sprzedażowy to 

nie sam home staging, ale niewątpli-
wie pomaga i przyspiesza transakcję. 
Obok skutecznego, wszechstronnego 
marketingu, profesjonalnie prowadzo-
nego całego procesu transakcyjnego 
i doświadczonego agenta jest działa-
niem, które zdecydowanie przydaje się 
przy sprzedaży i wynajmie.

Ewa Manthey,
doradca ds. nieruchomości REMAX,

Tel. 787 006 777

Wędkarskie ostatki

Puchary „wyłowione” z wody 
W październikową so-

botę odbyły się ostatnie, 
no może przedostatnie, za-
wody wędkarskie koła 
wędkarskiego „Chrobry”. 
Rozegrano je na zalewie 
zwanym Radzyny Duże. 

W nazwie jest on „duży” 
ale robi się coraz mniejszy – 
lustro wody obniżyło się bo-
wiem o ok. pół metra, a wła-
ściciele działek na zachod-
nim brzegu akwenu rozpoczę-

li prace budowlane i ogrodzi-
li teren do samej wody. Kilka 
stanowisk zostało więc stra-
conych. Frekwencja dopisa-
ła, stawiło się 32 wędkarzy. 

Natomiast pogoda nie za bar-
dzo. Wiało i to dosyć moc-
no. Plus taki, że nie padało. 
Łowiono w trzech sektorach, 
na dwie wędki, głównie ma-
łe leszczyki, krąpiki czy pło-
teczki. Trafiały się też okon-
ki i jazgarze. 

Wyniki przedstawiają się 
następująco. W sektorze A 
najlepszy był kol. Kuligowski, 
w sektorze B  Eugeniusz Szaj 
i w sektorze C  Mirek Foint 

Mirek. W klasyfikacji general-
nej upragnione od lat pierwsze  
miejsce zdobył E. Szaj (na zdję-
ciu). Za nim był Stanisław Pi-
kroń, który złowił największą 
rybę zawodów – leszcza warte-
go 1420 pkt. Zwycięzcy otrzy-
mali okolicznościowe puchary a  
wśród wszystkich uczestników  
rozlosowano nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Jacka Ga-
lasa, prezesa firmy DEZPOL. 

Tekst i foto – Zbigniew  Ję drys

 Z prac Rady Nadzorczej
Na październikowym posiedzeniu po wysłuchaniu analizy eko-

nomicznej za osiem miesięcy tego roku Rada Nadzorcza Poznań-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjęła cztery uchwały w sprawie 
odpłatnych służebności. Wyraziła zgodę na ustanowienie odpłat-
nych służebności przesyłu na rzecz: ENEA Operator Sp. z o.o. 
na działce nr 254/59 na osiedlu Stefana Batorego oraz na dział-
ce 285/68 na os. Bolesława Chrobrego; Szymona Walkowiaka 
z przekazaniem firmie Aquanet na działce nr 442/13 na os. 
Bolesława Śmiałego oraz na rzecz Polska Spółka Gazownictwa 
Sp. z o.o. na działkach 45/93 i nr 47/21 na os. Jana III Sobie-
skiego.

Rada uchwaliła też przyjęcie Regulaminu porządku domowe-
go i współżycia mieszkańców w PSM. Wysłuchano również spra-
wozdania z prac komisji RN w październiku oraz informacji na 
temat zaległości czynszowych a także bieżącego sprawozdania 
z prac Zarządu PSM. Po informacji nt. fotowoltaiki członkowie 
Rady wysłuchali informacji o przebiegu prac związanych z kon-
kursem na członków Zarządu PSM. Zakończyła się procedura 
sprawdzania nadesłanych dokumentów oraz przesłuchań kandy-
datów na prezesa i zastępcę. 25 listopada odbędą się głosowa-
nia w tej sprawie, a komunikat zostanie ogłoszony na stronie 
internetowej PSM. (na)

Mikołajki i stroiki
W świąteczną atmosferę wprowadzą im-

prezy organizowane przez Centrum Inicja-
tyw Lokalnych:

•  5 grudnia w  godz. 15-19 Mikołajki na Piąt-
kowie przy szopce (os. Bolesława Chrobrego 
105; przy bud. SP Nr. 17); wstęp wolny.

•  18 grudnia w godz. 10-13 Rodzinne warszta-
ty tworzenia świątecznych elementów wy-
stroju wnętrz tradycji ludowej (os. Bolesława 
Chrobrego 105 w siedzibie TPD Oddział 
Dzielnicowy Piątkowo); obowiązują zapisy 
arkadiusz.zacharzewski@cpe.info.pl;

•  18 grudnia w godz. 15-18 Warsztaty two-
rzenia świątecznych elementów wystroju 
wnętrz tradycji ludowej dla mieszkańców 
Piątkowa 60+ (os. Bolesława Chrobrego 105 
w siedzibie TPD Oddział Dzielnicowy Piątkowo); 
obowiązują zapisy arkadiusz.zacharzewski@
cpe.info.pl, kom. 727 918 596.
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Blisko 150 uczniów stawiło się na Os. Władysława Ło-
kietka aby po raz kolejny wziąć udział w zawodach na er-
gometrze wioślarskim. Podczas ćwiczeń na tym urządzeniu 
wprawiana jest w ruch większość mięśni, przede wszyst-
kim brzucha, nóg, rąk i barków. Dlatego ergometr jest 
wykorzystywany podczas treningów. Pomysłodawcą i or-

ganizatorem zawodów jest medalista olimpijski z igrzysk 
w Moskwie w roku 1980 i zwycięzca wielu zawodów wio-
ślarskich Grzegorz Nowak. 

Wyścigi odbywały się z podziałem na kategorie wie-
kowe i na różnych dystansach. Walka była zacięta i nie 
brakowało emocjonujących wyścigów i rozstrzygnięć. Pa-
tronat nad za-
wodami od ich 
powstania spra-
wuje PSM, któ-
ra ufundowa-
ła również pa-
miątkowe dy-
plomy i statu-
etki. Z roku 
na rok przyby-
wa chętnych do 
wzięcia udziału 
w tej wymagają-
cej rywalizacji. 

  

  

Po raz XIV ergometr dla wszystkich 

Wiosłowanie na sucho i na ostro

Drużynowe mistrzostwa kadetów

Piątkowscy „klasycy” najlepsi w kraju

Ostatni weekend paź-
dziernika upłynął pod zna-
kiem rywalizacji drużyno-
wej młodych zapaśników.
Na Piątkowie spotkali się 
najlepsi w kraju kadeci 
reprezentanci stylu kla-
sycznego w 10 katego-
riach wagowych. Turniej 
był sprawdzianem przed 
mistrzostwami świata w 
roku 2022.

Drużyny zostały podzie-
lone na dwie grupy, które 
stoczyły pojedynki każdy z 
każdym, po czym najlepsze 
zespoły spotkały się w fina-

le. W rywalizacji o pierwsze 
miejsce w kraju wśród kade-
tów zmierzyły się reprezen-
tacje województw wielkopol-
skiego i mazowieckiego. W 
zaciętym finale zwycięstwo 
wywalczyli zawodnicy z Wiel-
kopolski wygrywając 7:3. W 
składzie zwycięskiej drużyny 
znaleźli się zawodnicy piąt-
kowskiego klubu „Sobieski 
Poznań”:  Yehor  Kovalov, 
Łukasz Dziunikowski, Michał 
Wojciechowski, Hubert  Wy-
soczański, Kamil Pieniak, 
Adam Fietz i Sebastian War-
choł. Zawodom o prymat w 
polskich zapasach klasycz-
nych patronowała PSM. 

MEDALE MŁODZIKÓW
Natomiast w Zalasewie 

k. Swarzędza odbyły się Mi-
strzostwa Polski Młodzików 
2021 w  stylu klasycznym. 

Stawiło się 250 zapaśników 
reprezentujących 48 klubów 
z całej Polski, w tym 11 zapa-
śników „Sobieskiego”. Klub 
z Piątkowa zajął drugie miej-
sce w klasyfikacji drużyno-
wej. Złotym medalistą w kat. 
42 kg został Oliwier Zysk, 
który pewnie wygrał wszyst-
kie swoje walki. Bardzo do-
brze zaprezentował się Kuba 
Klapecki, który przegrał do-
piero finałową walkę i zdobył 
srebrny medal. Brązowe me-
dale wywalczyli: Jakub Tomy-
ślak, Michał Wojciechowaki i 
Yehor Kovalov.

START 
Z T. MICHALIKIEM
Udział w pierwszym tur-

nieju zapaśniczym był wiel-
kim przeżyciem dla grupy 
najmłodszych wojowników, 
którzy dopiero stawiają swo-

je pierwsze kroki w zapa-
sach. Tym bardziej że za sto-
likiem sędziowskim usiadł 
sam Tadeusz Michalik meda-
lista olimpijski z Tokio. Wal-
ki były bardzo emocjonują-
ce i pełne zwrotów akcji. Pa-
tronat nad zawodami objęła 
PSM, która ufundowała pa-
miątkowe medale i dyplomy. 
Kolejny sprawdzian za 3 mie-
siące. KS „Sobieski Poznań” 
zaprasza na zajęcia we wto-
rek i czwartek w godz. 17 -18. 

Maciej Kula, Andrzej Słabęcki
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KALENDARIUM PSM 
 2 grudnia - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

 6 grudnia - dyżur członka RN (godz. 15-17)

14 grudnia - Komisja Rewizyjna RN

16 grudnia - posiedzenie Rady Nadzorczej

Z życia klubowego

Turystyczne i kulturalne bogactwo
W osiedlowych klu-

bach wiele się dzieje. 
Przedstawiamy infor-
macje o jesiennych wy-
darzeniach a na str. 
10 piszemy co się bę-
dzie działo w klubach 
w grudniu. 

Pinokio dla dzieci

20 września na boisku 
szkolnym na osiedlu Bo-
lesława Śmiałego między 
budynkami 15 a 12, Teatr 
Blaszany Bębenek wysta-
wił przedstawienie „Pino-
kio”. Organizatorem przed-
stawienia był Osiedlowy 
Klub Korona. Przedstawie-
nie spotkało się z dużym 
zainteresowaniem, a przy-
byłe dzieci prosiły o dalsze 
przedstawienia, które ze 
względu na pogodę odbędą 
się w klubie Korona. (na)

By coś zostało 
z tych dni

Także 12 września na za-

pleczu pawilonu 104 na os. 
B. Śmiałego przed Osiedlo-
wym Klubem Korona odbył 
się koncert „By coś zostało 
z tych dni” piosenki Ireny 
Jarockiej w wykonaniu Ur-
szuli Lidwin. Publiczność 
dopisała i bawiła się dosko-
nale. (na)

Teatr, rock 
i gimnastyka

7 listopada wystąpił w 
klubie Tomasz Dziubiński 
z koncertem „Blues Rock 
& Roll – Elvis Presley”. 
Następnego dnia rano od-
były się zajęcia gimnastyki 
rozciągającej dla pań, swo-
ją próbę miał też teatr klu-
bowy „Hop z kanapy”, zaję-
cia poprowadził trener osie-
dlowy.

17 listopada wystąpił 
Andrzej Rakowski z piosen-
ką biesiadną. 10 i 24 listo-
pada odbyły się potańców-
ki. 4., 18. i 25. ćwiczył ze-
spół wokalny „Korona”. W 
czwartki spotykało się ko-
ło plastyczne „Verniks”, w 
piątki odbywała się gimna-
styka rozciągająca, zajęcia 
prowadził też trener osie-
dlowy. W piątki grupa za-
awansowana miała lekcje 
angielskiego, czynna była 
biblioteka, spotykało się też 
kółko zainteresowań „Kosz 
kwiatów”. Na sobotę 27 li-
stopada zaplanowano zaba-
wę andrzejkową. (na)

Wycieczki i warsztaty
W minionych miesią-

cach klub Przyjaciele zreali-
zował dla klubowiczów wy-
cieczkę do Wolsztyna i Szre-
niawy, odwiedzili oni skan-
sen, Muzeum Rożka oraz 
Parowozownię, a także Mu-
zeum Rolnictwa, w którym 
odbyły się zajęcia z piecze-
nia ciasteczek i warsztaty 

z zootechnikiem. Nie zabra-
kło także lokalnych atrakcji 
– odwiedzono Pałac w Bie-
drusku.

Oprócz tego klubowicze 
wybrali się do kina i pal-
miarni, odbyły się prowa-
dzone przez Anię Gruszkę 
warsztaty zielarskie z two-
rzenia kremów. Koniec li-
stopada był bardzo aktyw-
ny – w klubie odbyła się po-
tańcówka andrzejkowa oraz 
spotkanie przy wróżbach i 
numerologii. Dzięki podję-
tej z Domem Tramwajarza 
współpracy – spora gru-
pa seniorów wzięła udział 
w dwóch zabawach na Je-
życach.

Sylwia Czubała

Wyprawy w miasto
W październiku klubo-

wicze ze Złotego Liścia” na 
osiedlu Władysława Łokiet-
ka odwiedzili, między in-
nymi, Muzeum Narodowe 
w Poznaniu, a tam prezen-
towaną wystawę „Magdale-

na Abakanowicz. Jesteśmy 
strukturami włóknistymi”. 
Ekspozycja stanowiła ze-
stawienie realizacji wyko-
nanych w technice tkackiej 
oraz rzeźbiarskiej. Wystawa 
była niezwykła, jak i prze-
wodniczka, która z pasją 
opowiadała o artystce i pre-
zentowanych pracach.

Klubowiczki wyszły tak-
że na seanse filmowe do ki-
nie, taka forma spędzania 
czasu zawsze cieszy, zwłasz-
cza w jesienne popołudnia. 
Po filmie panie często dys-
kutują, wymieniają opinie 
oraz planują, co obejrzeć 
następnym razem.

Kolejną październikową 
wycieczką była wizyta w 
poznańskim Zamku Kró-
lewskim, do którego panie 
zawitały już po raz drugi. 
Muzeum Sztuk Użytkowych 
z interesującymi zabytkami 
pochłonęło na długo uwagę, 
a widok z wieży i tarasu wi-
dokowego w pogodny dzień 
robił wrażenie. Oglądając 
panoramę miasta członki-
nie klubu odnajdywały do-
brze znane miejsca oraz te, 
które warto by było zoba-
czyć z bliska. Liczą, że w 
tym roku uda się im wspól-
nie odwiedzić jeszcze wiele 
ciekawych punktów na ma-
pie Poznania.

Małgosia Pilch
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INFORMATOR PSM
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Osiedle Bolesława Chrobrego 117
60-681 Poznań
tel. 61 8272-200
fax 61 8223-053

Administracja Osiedla Bolesława Chrobrego
os. Bolesława Chrobrego 110/11
60-681 Poznań
tel.: 61-82-23-912, 61-82-23-942, 61-82-23-271
fax. 61-82-83-013
e-mail: adm.chrobry@psm.poznan.pl
Kierownik – Marcin Majchrzycki
Dyżurny instalator: 502 390-632
Dyżurny elektryk: 502 390-642 

Administracja Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki 
os. Jana III Sobieskiego 103
60-688 Poznań
tel.: 61-82-34-301 ,tel.: 61-82-34-291 dział techniczny 
fax. 61-82-34-701
e-mail: adm.sobieski@psm.poznan.pl
Kierownik - Maciej Delikta
Dyżurny instalator: 605 781-596
Dyżurny elektryk: 605 781-598 

Administracja Osiedla Bolesława Śmiałego
os. Bolesława Śmiałego 104
60-682 Poznań
Telefony:
61-82-36-021 - Sekretariat
61-82-36-041 - Dział Techniczny (wew. 377, 388)
61-82-36-021 - Dział Administracyjny (wew. 366)
e-mail: adm.smialy@psm.poznan.pl
Kierownik - Przemysław Twardowski 
Dyżurny instalator: 782 26 34 01
Dyżurny elektryk: 782 54 72 48

Administracja Osiedla Stefana Batorego
os. Stefana Batorego pawilon nr 38 A wejście A
60-687 Poznań
tel.: 61-82-17-381, 61-82-18-041, 
fax. 61- 82-18-881
e-mail: adm.batory@psm.poznan.pl
e-mail: tech.batory@psm.poznan.pl
Kierownik - Janusz Piskor
Dyżurny instalator 606 189-518
Dyżurny elektryk 606 189-794 

Administracja Osiedla Władysława Jagiełły 
i Zygmunta Starego
os. Władysława Jagiełły bud. nr 29
60-694 Poznań
tel. 61-822-58-31, tel. 61-822-28-27
fax: 61-825-19-20
e-mail: adm.jagiello@psm.poznan.pl
Kierownik - Hanna Hermanowska 
Dyżurny instalator: 603 450 357
Dyżurny elektryk: 518 491 233 
Gospodarz osiedla OWJ 887 696 476
Gospodarz osiedla OZS 607 439 491 

Administracja Osiedla Władysława Łokietka
os. Władysława Łokietka 102
61-616 Poznań
tel. 61- 82-27-461
fax. 61-82-27-308 e-mail: adm.lokietek@psm.poznan.pl
Kierownik - Aleksander Meyza
Dyżurny instalator: 602 279-530
Dyżurny elektryk: 602 278-751

Na piątkowskich osiedlach 

Co by tu jeszcze dobudować?

Piątkowo szybko się zmie-
nia. Czy na lepsze? Osiedla 
mieszkaniowe, które w zamy-
słach projektantów stanowić 
miały zwartą i kompleksową 
całość zapewniającą miesz-
kańcom wszelkie wygody są 
obecnie „dogęszczane” na po-
tęgę i zabudowywane na róż-
ne sposoby. 

Ciekawe co na takie nowa-
torskie działania różnych dewe-
loperów powiedzieliby architekci, 
którzy na progu lat siedemdzie-
siątych wygrali konkurs na pro-
jekt budowy ośmiu osiedli miesz-
kaniowych na północnych obrze-
żach miasta, wzdłuż planowanej 
linii szybkiej kolei miejskiej? Czy 
takie zabudowywanie Piątkowa 
nie narusza ich praw autorskich 
i co właściwie ostało się z archi-
tektonicznych założeń sprzed bli-
sko już pół wieku. 

Najwięcej oczywiście na naj-
starszych piątkowskich osie-
dlach, które budowano właści-
wie w szczerym polu. Najbliższe 
planom ówczesnych architektów 
wydaje się być os. Jana III So-
bieskiego, które zachowało swoją 
zwartą zabudowę. Jednak i w je-
go obrębie przybyło sporo obiek-
tów, których w pierwotnych pla-
nach chyba nie było. W powsta-
jących w tamtych czasach pro-
jektach nie  uwzględniano prze-
cież choćby budowy kościołów, a 
dzisiaj są one na prawie każdym 
piątkowskim osiedlu. Na Sobie-
skiego powstało nawet sanktu-

arium z kopią całunu turyńskie-
go. W jego pobliżu wyrosło także 
centrum sportowe. Klub Sporto-
wy „Sobieski Poznań” jest dyna-
micznym ośrodkiem sportu za-
paśniczego i w swoich szeregach 
ma już mistrzów olimpijskich i 
krajowych. 

Znakiem nowoczesności i po-
stępu na wszystkich osiedlach, 
także niedostatecznie uwzględ-
nianym przez ówczesnych archi-
tektów, są rozrastające się par-
kingi, które powstają gdzie tylko 
można, a mimo to znaleźć miej-
sce postojowe wciąż trudno. Ale 
takiej liczby aut w posiadaniu 
poznaniaków nie przewidywali 
chyba nawet najwięksi optymiści.

Poważniejszych metamorfoz 
nie przeszło również najmniejsze 

piątkowskie osiedle i położone 
nieco z boku os. Władysława Ło-
kietka. Jego niewielką zwartą za-
budowę nie bardzo można uboga-
cić a staraniem osiedlowych dzia-
łaczy przylegającą do niego miej-
ską działkę, na którą apetyt miało 
wielu inwestorów, udało się prze-
znaczyć na park. Ta oaza zieleni 
stanowi dobre uzupełnienie dla 
pobliskiego kompleksu szkolnego 
oraz pawilonu handlowego.

Inne piątkowskie osiedla już 
tyle szczęścia nie mają i przyby-
wa na nich obiektów, które stano-
wią wątpliwą ozdobę a niekiedy 
przynoszą też spore uciążliwości 
dotychczasowym mieszkańcom. 
Wśród takich budowli wyróżnia 
się potężna bryła wzniesionego 
przed kilku laty budynku han-

dlowo-usługowo-mieszkalnego u 
zbiegu ulic Wojciechowskiego i 
Wiechowicza. Przez długi czas w 
miejscu tym „straszyły” ruiny po-
przedniego, nigdy nie ukończone-
go pawilonu handlowego. Po jego 
zburzeniu w tym atrakcyjnie po-
łożonym miejscu wyrósł ogrom-
ny gmach. Protesty okolicznych 
mieszkańców oraz starania spół-
dzielczych władz by nieco ogra-
niczyć rozmach inwestora na 
nic się zdały. Budynek powstał i 
choć wciąż wywołuje on krytycz-
ne uwagi mieszkańców, z uwa-
gi zwłaszcza na trudności z par-
kowaniem pojazdów, to jednak 
wrósł on już w krajobraz Piąt-
kowa i z pewnością prezentuje 
się lepiej niż poprzednie ruiny, 
chociaż za ozdobę piątkowskiego 
krajobrazu też go uznać trudno.

Równie wielkie, a może jesz-
cze potężniejsze obiekty mogą 
wkrótce powstać na terenie daw-
nego pawilonu „Tesco” w pobliżu 
i tak już mocno zagęszczonej za-
budowy os. Stefana Batorego. Mó-
wi się, że inwestor który nabył tę 

czterohektarową działkę zamierza 
na niej wznieść ogromne kilkuna-
stokondygnacyjne kaskadowe bu-
dynki. On sam zapowiada jednak 
„przekształcenie (terenu) w zielony 
i otwarty fragment miasta z miesz-
kaniami, sklepami i usługami 
w parterach, miejskimi placami, 
parkiem o długości 300 m i sze-
rokości od 20 do 40 m, a także 
z wygodnym supermarketem, co by-

ło postulatem sąsiadów. Deweloper 
z własnej inicjatywy, w porozumie-
niu z Urzędem Miasta rozpoczął 
proces konsultacji, mimo że nie jest 
do tego zobowiązany”.

Konsultacje podzielone aż na 
pięć etapów już trwają i mają 
zaowocować ulepszeniem wstęp-
nego projektu zabudowy. Mo-
że jednak najlepszym rozwiąza-
niem byłoby pozostawienie obec-
nej zabudowy a nie dogęszczanie 
jej kolejnymi gmachami handlo-
wo-usługowo-mieszkalnymi? A w 
każdym razie zachowanie umia-
ru w projektowaniu i stawianiu 
kolejnych obiektów. Przedstawio-
ne przez inwestora wizualizacje 
planowanych budynków na te-
renie „Tesco” mogą bowiem bu-
dzić niepokój, zwłaszcza miesz-
kańców sąsiednich bloków. Dla-
tego władze PSM wspólnie z ni-
mi przygotowały petycję doma-
gającą się uwzględnienia ich zda-
nia w procesie przygotowywania 
inwestycji. W swym stanowisku 
PSM  stanowczo sprzeciwia się 
koncepcji dewelopera, który chce 
zabudować teren przy ul. Opień-
skiego. Wskazuje, że „Deweloper 
planuje na terenach, częściowo 
będących w użytkowaniu wieczy-
stym miasta, budowę 12 budyn-
ków mieszkaniowych wielorodzin-
nych, w tym 18-sto kondygnacyj-
nego (56 m wysokości) wraz z hi-
permarketem, sklepami i usługa-
mi w parterach budynków. (…)
Planowana zabudowa spowoduje 
ogromne zwiększenie gęstości za-
ludnienia, wzrost: natężenia ru-
chu samochodowego, hałasu, za-
nieczyszczenia powietrza”. 

W jakim stopniu ten zbio-
rowy głos piątkowian zostanie 
uwzględniony przez inwestora 
oraz władze miasta, do których 
należą decyzje o pozwoleniu na 
budowę,  czas pokaże. Raczej jed-
nak trudno o wielki optymizm. (i)  

 Rozległy teren wokół pawilonu po „Tesco”.

Wizualizacje budynków, które mają powstać na terenie po „Tesco”.

Handlowo-usługowo-mieszkalny moloch wyrósł już w samym centrum Piątkowa.
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Osiedle Bolesława Chrobrego
Klub Seniora „PRZYJACIELE”, 

os. Bolesława Chrobrego pawilon 110 
(wejście od strony budynków 15, 16)

Prowadząca: Sylwia Czubała; tel.: 
39 926 04 27, kom.: 609 008 986
Klub czynny jest od wtorku do czwart-

ku w godz.: 14.00 do 17.00

Osiedle Bolesława Śmiałego
Osiedlowy Klub „KORONA”, 

os. Bolesława Śmiałego paw.104; 
tel. 61 8236021 wew. 313

 Zajęcia dla dorosłych i seniorów 
prowadzi Ludmiła Kłos

Klub czynny jest:
Poniedziałek od 9.00 do 17.00
Wtorek od 12.00 do 20.00
Środa od 13.00 do 21.00

Czwartek od 13.00 do 21.00
Piątek od 9.00 do 17.00

Osiedle Jana III Sobieskiego
Klub Seniora „HETMAN”, os. Jana III 

Sobieskiego pawilon 52
Prowadząca Stanisława Golińska; 

tel. 61 82 54722
Klub czynny jest we wszystkie dni ro-

bocze od poniedziałku do piątku w 
godz. 13.00-21.00

Osiedle Stefana Batorego
Klub Seniora „BATORY”, os. Stefana 
Batorego pawilon nr 38 A wejście E

P.o. instruktor Beata Przybylska–
Kujawa; tel. 61 8217 381 wew. 607
W klubie odbywają się zajęcia stałe:

Poniedziałek 10.00 -13.00

Wtorek 17.00 -20.00
Środa 10.00 -14.00
Czwartek 17.00- 20.00

Osiedle Władysława Jagiełły
Klub Seniora „KRÓLEWSKA OAZA”, 

os. Władysława Jagiełły 13 a
Prowadząca Grażyna Turone-Szczu-

pak; tel. 61 822 24 92
Klub czynny jest od poniedziałku do 

piątku w godz. 16.00-20.00
Osiedle Władysława Łokietka
Klub Seniora „ZŁOTY LIŚĆ”, os. Wła-

dysława Łokietka 6c
Instruktor Małgorzata Pilch; 

ks.zlotylisc@o2.pl
Klub czynny jest we wtorki 16.00-

19.00 oraz czwartki 14.00 - 17.00

Osiedlowy informator klubowy Osiedlowy informator klubowy 

Będzie się działo w grudniu
W osiedlowym klubie – wszystko co lubię

Złoty liść
- W grudniu – mówi Małgosia Pilch, 

instruktorka klubu – planujemy między 
innymi: odwiedzenie Jarmarku Bożona-
rodzeniowego w Poznaniu, wykonywa-
nie dekoracji świątecznych, ubieranie 
choinki i zmianę wystroju klubu, zimowe 
spacery oraz wspólne wyjście do kina. 
Mamy też nadzieję, że jak co roku od-
wiedzi nas gwiazdor z dobrym słowem 
i upominkami dla każdego. Zajęcia w 
klubie odbywają się z zachowaniem za-
sad reżimu sanitarnego.

Hetman
W klubie – wylicza jego kierownicz-

ka, Stenia Golińska – planujemy w grud-
niu następujące zajęcia:
 1)  spotkania zespołu teatralnego w 

dniach: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 10 grudnia
 2)  kawiarenka klubowa w dniach 1 i 

6 grudnia
 3)  nauka tańca – zespół taneczny – 

tańce orientalne 2, 3, 9 i 10 grudnia
 4)  nauka języka angielskiego 3 i 10 

grudnia 
 5)  rozgrywki brydżowe 2 i 9 grudnia
 6)  ćwiczenia rehabilitacyjne 6 grudnia
 7)  zajęcia z decoupage 7 grudnia
 8)  uroczystość bożonarodzeniowa w 

„Hetmanie” – 14 grudnia
 9)  uroczyste kolędowanie w “Hetma-

nie” 28 grudnia
10)  zabawa sylwestrowa 31 grudnia
Królewska Oaza

- Grudzień to miesiąc spotkań zwią-
zanych z tradycją i dbałość o kontakty 
społeczne – mówi Grażyna Turonek, in-
struktor klubu seniora. – W klubie od-
będzie się koncert barbórkowy, spotka-
nie wigilijne oraz Sylwester z powita-
niem Nowego Roku. Przede wszystkim 
dbać będziemy o aktywność fizyczną. 
Planowany jest wypad do Muzeum Py-
ry i śladem poznańskich murali. Kon-

tynuować będziemy współpracę z kołem 
naukowym przy Uniwersytecie Medycz-
nym, odbędziemy spotkania pt. „Zdro-
wa dieta dla mózgu i jej wpływ na na-
strój, pamięć, myślenie” , będą też pora-
dy gerontologa.

Przyjaciele
- Członkowie klubu – mówi instruk-

torka Sylwia Czubała – w grudniu we-
zmą udział w mikołajkowej wycieczce 
do fabryki bombek – połączonej z poka-
zem każdego etapu ich tworzenia oraz 
warsztatami dekoracji, z kolei dla młod-
szych odbiorców i społeczności osiedla 
przewidziana jest (jeśli okoliczności co-
vidowe na to pozwolą) okołoświąteczna 
impreza plenerowa przed klubem – są-
siedzkie dekorowanie skweru z muzyką 
i spektaklem dla dzieci Teatru Fuzja 
„Takich świąt jeszcze nie było”. Wśród 
nowych atrakcji klubowych: zajęcia Ak-
tywny Umysł, wracają także malarstwo 
i rysunek. Odbędą się także warsztaty 
świąteczne realizowane we współpracy 
z CIL Piątkowo Zachód oraz wieczorek 
kolędowy przy akompaniamencie prof. 
Antoniny Kowtunow.

Batory
- Choć to pandemia i nie wszyscy se-

niorzy przychodzą do klubu, to codzien-
nie sporo się dzieje – mówi Beata Przy-
bylska-Kujawa. – Mamy zajęcia gimna-
styczne z rehabilitant-
ką oraz plastyczne i 
rysunkowe. Jest grupa 
sympatyków kompute-
ra, która uczy się i do-
skonali w jego obsłu-
dze. Planujemy z senio-
rami spotkanie wigilij-
ne z koncertem kolęd, 
by zaznaczyć święta, 
złożyć sobie życzenia. 
Miało się odbyć spotka-

nie mikołajkowe z zuchami, ze względu 
na obecną sytuację myślimy jednak, jak 
je zrobić bezkontaktowo, by dzieci nie 
były zawiedzone. Będzie też spotkanie 
z radcą prawnym na tematy interesują-
ce członków klubu. Było niedawno jed-
no, ale seniorzy nie wyczerpali tematu. 
Planowaliśmy inne spotkania, ale prze-
suniemy je na termin po trzecim szcze-
pieniu – jak prosili klubowicze.

Korona
Oprócz stałych zajęć – wylicza Lud-

miła Kłos, kierowniczka klubu – zapla-
nowaliśmy z tym roku kilka zdarzeń. 4 
grudnia odbędzie się wigilia country z 
udziałem zespołów grających tę muzy-
kę. 8 grudnia w klubie zaplanowaliśmy 
w klubie pchli targ. 15 grudnia wybiera-
my się na jednodniową wycieczkę do Mi-
licza pt. „Wigilijne inspiracje w Dolinie 
Baryczy”. 21 grudnia na wigilię klubową 
przyjadą także dzieci z opiekunami z za-
przyjaźnionych ośrodków ze Stemplewa 
oraz Mosiny. 31 grudnia zakończy się 
zabawą sylwestrową. Natomiast w nie-
dzielę, 19 grudnia, w godz. 11-14 klub 
Korona wraz z administracją osiedla 
zapraszają mieszkańców na ubieranie 
choinek. Dzieci szukać będą gwiazdora 
a potem wspólnie z nim ubierać drzew-
ka i rozwiązywać zagadki. Przybyli pro-
szeni są o przyniesienie bombek. (big)
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Wrastanie w Piątkowo 

Dowódcy zwycięskiego powstania – cz. I
W tym miesiącu, w grud-

niu 2021 roku, po raz pierw-
szy świętować będziemy 
rocznicę Powstania Wielko-
polskiego, jako święto pań-
stwowe. Temu powstaniu to 
święto należało się od za-
wsze, dziwne więc i niezro-
zumiałe, że musiało upłynąć 
ponad sto lat, aby „słowo cia-
łem się stało”. Pomijając to, 
że w jego wyniku w skład II 
Rzeczypospolitej wszedł do-
brze zorganizowany i boga-
ty region, to po pierwsze by-
ło to powstanie zwycięskie, 
przy stosunkowo niewielkich 
stratach własnych, a po dru-
gie osiągnęło sukces, bo było 
dobrze przygotowane i kon-
sekwentnie zrealizowane. 

Spontaniczny wybuch Po-
wstania, w czym wielką ro-
lę odegrał przyjazd Ignacego 
Paderewskiego i jego prze-
mówienie z balkonu hotelu 
Bazar do tłumnie zgroma-
dzonych polskich mieszkań-
ców Poznania, wcale nie za-
powiadał wielkiego sukcesu 
Wielkopolan. W samym Po-
znaniu Polacy nie stanowili 
większości, a do tego rów-
nież ich stopień zamożności 
był niższy niż obywateli po-
chodzenia niemieckiego i ży-
dowskiego.
DLACZEGO WYGRALI

Warto przypominać, że 
sukces Powstania  był wyni-
kiem wieloletniej pracy or-
ganicznej Wielkopolan, pod-
trzymującej i rozwijającej 
świadomość polskości całego 
regionu i jego ludności. Ta 
praca, mimo akcji germani-
zacyjnej pruskich władz, była 
tak skuteczna, że patriotami 
polskimi a później powstań-
cami wielkopolskimi stawało 
się wielu potomków przyby-
szów z innych krajów, także 
z Niemiec. Świadczą o tym 
choćby groby tych powstań-
ców, którzy mają jednoznacz-
nie niemieckie nazwiska. Na 
jednym z cmentarzy poznań-
skiej Cytadeli możemy za-
trzymać się przy grobie Józe-
fa Moellenbrocka, który zgi-
nął podczas walk o Babimost, 
jako dowódca oddziału po-
wstańczego. J. Moellenbrock 
miał jeszcze dwóch braci, któ-
rzy także byli powstańcami. 

Na pewno rewolucyj-
ne nastroje w całych Niem-

czech, a szczególnie w nie-
mieckiej armii, sprzyjały 
Wielkopolanom. Jak inaczej 
wytłumaczyć na przykład 
„pokojowe” sąsiadowanie ze 
sobą przy ulicy Święty Mar-
cin Komendy Głównej Wojsk 
Powstańczych i Komisaria-
tu Naczelnej Rady Ludowej 
oraz niemieckiego sztabu a 
także sąsiadującej z tym szta-
bem sztandarowej budowli 
niemieckiej, mającej zatwier-
dzać niemieckie panowanie 
w Wielkopolsce czyli nie-
mieckiego zamku cesarskie-
go - Kaiserschloss? Dotych-
czasowy zaborca miał siły i 
środki znacznie przewyższa-
jące siły powstańców, nie by-
ło jednak w tych siłach woli 
walki z powstańcami. Opusz-
czenie poznańskich koszar i 
samego Poznania przez 6. 
pułk grenadierów z koszar 
przy obecnej ulicy Szylinga 
pokazuje to w sposób jedno-
znaczny. Zrewoltowani żoł-
nierze niemieccy ani nie mie-
li woli walki, ani nie chcieli 
walczyć ze znacznie mniej-
szymi i słabszymi siłami po-
wstańców. Po prostu wyma-
szerowali ze swoich koszar i 
z Poznania na uzgodnionych 
ze stroną polską warunkach, 
korzystnych dla powstańców. 
Podobnie opuszczały swo-
je koszary jednostki nie-
mieckie w innych miastach 
wielkopolskich, na przykład 
w Inowrocławiu, a także 
przejeżdżały przez Wielko-
polskę transporty żołnierzy 
niemieckich, wracających z 
frontu wschodniego.  

Dodać tutaj trzeba tak-
że, że wybuch Powstania w 

Poznaniu  poprzedziły inne 
wojskowo – polityczne wy-
darzenia, szczególnie to w 
Ostrowie Wielkopolskim. Ich 
efektem było ogłoszenie Re-
publiki Ostrowskiej, przygo-
towane przez tajny Komitet 
Obywatelski już we wrześniu 
1918 roku. Jak widać, to wy-
stąpienie Polaków przeciwko 
władzy pruskiej znacznie wy-
przedziło Powstanie Wielko-
polskie a jego wynikiem by-
ło szereg ustępstw pruskiej 
władzy na rzecz Polaków na 
tamtym terenie. 

DZIELNY KAPITAN
Warto zatrzymać się tak-

że nad postaciami dowódców 
Powstania Wielkopolskiego. 
Pierwszym dowódcą powsta-
nia został Wielkopolanin – 
niemiecki oficer w stopniu 
kapitana – Stanisław Ta-
czak, który oddał się do dys-
pozycji Naczelnej Rady Lu-
dowej. Oficer ten w dniu 27 
grudnia 1918 r., w związku 
z wybuchem walk przybył do 
Poznania. Dzięki pośrednic-
twu swego brata, ks. Teodora 
Taczaka, spotkał się z Woj-
ciechem Korfantym, który 
po przedstawieniu sytuacji 
zaproponował mu w imieniu 
Komisariatu Naczelnej Rady 
Ludowej stanowisko tymcza-
sowego naczelnego dowódcy 
powstania z jednoczesnym 
awansem do stopnia majo-
ra. Już major S. Taczak sta-
nął na czele powstania, a je-
go głównym zadaniem było 
zintegrowanie żywiołowo po-
wstających oddziałów w jed-
ną armię. S. Taczak był Wiel-
kopolaninem, znał strukturę 
i specyfikę armii niemiec-
kiej. Nie miał wprawdzie 
wykształcenia operacyjnego, 
ale jako tymczasowy dowód-
ca spełnił pokładane w nim 
oczekiwania. Stworzył Sztab 
Generalny Armii Wielkopol-
skiej oraz sformował dzie-
więć wielkopolskich okręgów 
wojskowych. Swoją funkcję 
przekazał po trzech tygo-
dniach przybyłemu z War-
szawy z rekomendacją Józe-
fa Piłsudskiego, generałowi 
Józefowi Dowbor – Muśnic-
kiemu, pozostając w służbie 
do roku 1930 (był rocznikiem 
1874). Po wybuchu II wojny 
światowej zgłosił się do służ-
by czynnej, czas wojny prze-

trwał w niemieckim obozie 
jenieckim. Po zakończeniu 
wojny ponownie zgłosił się 
do służby czynnej na Zacho-
dzie. W roku 1946 powrócił 
do Polski, gdzie jednak ani 
uznania ani należnego sza-
cunku nie doczekał. Zmarł 
w Królewie Malborskim w 
roku 1960, w wieku 86 lat. 
Jego zwłoki przeniesione zo-
stały w 1988 roku do Po-
znania, na Cmentarz Zasłu-
żonych Wielkopolan. Stało 
się to za sprawą interwencji 
gen. Czesława Knolla, uczest-
nika bitwy nad Bzurą, który 
dotarł do listu gen. Taczaka 
i zawartej w nim informacji, 
że marzeniem zmarłego było, 
by zostać pochowanym w Po-
znaniu. Niestety, ten drugi 
pogrzeb też nie miał asysty 
wojskowej, z przedstawicieli 
Ludowego Wojska Polskiego 
w jego pogrzebie uczestni-
czył tylko, jako osoba prywat-
na, płk. dypl. pil. Józef Te-
nerowicz, oficer Wojsk Lot-
niczych.  

Traktując nominację S. 
Taczaka na dowódcę wojsk 
powstańczych jako tymcza-
sową, Naczelna Rada Ludo-
wa czyniła w Warszawie sta-
rania o wyznaczenie na sta-
nowisko głównodowodzące-
go wojsk powstańczych do-
świadczonego oficera wyż-
szego stopnia. Już 6 stycznia 
1919 r., po porozumieniu się 
z J. Piłsudskim, Komisariat 
NRL  wysłał depesze  i listy 
do gen. J. Dowbor-Muśnic-
kiego, wzywając go do obję-
cia naczelnej władzy wojsko-
wej w Wielkopolsce. Komisa-
rze Naczelnej Rady Ludowej - 
Adam Poszwiński i Wojciech 
Korfanty, pisali: „Wypadki 
w Księstwie Poznańskim przy-
brały takie rozmiary, iż nie 
możemy im podołać. Potrze-
bujemy koniecznie wyższego 
wojskowego, który by objął 
dowództwo i zajął się orga-
nizacją naszych sił zbrojnych. 
Ośmielamy się prosić J.W.P. 
Generała o natychmiastowy 
przyjazd do Poznania z ofi-
cerami sztabowymi, gdyż stra-
ta każdego dnia staje się dla 
nas wprost groźna”. 

O losach drugiego dowód-
cy powstania napiszemy w 
kolejnym wydaniu „Echa”.

Hubert Owczarek

Gen. Stanisław Taczak.
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Prosto z miasta 

Dobrodziejstwa nie tylko z karty
Tradycyjnemu świętemu Mikołajowi, 

zwanemu w Wielkopolsce gwiazdorem, 
chyba znowu w tym roku nie wystarczy 
obfita siwa broda, będzie na nią musiał 
nałożyć jeszcze maseczkę. Czekają nas bo-
wiem kolejne święta bożonarodzeniowe 
z koronawirusem w roli głównej. A już 
zapowiadało się tak dobrze, gdy wraz 
z wiosną pojawiły się  pierwsze szcze-
pionki przeciw tej groźnej chorobie. Po 
miesiącach bezsilności wreszcie mieliśmy 
co jej przeciwstawić. Powiało optymi-
zmem i… nadeszła czwarta fala pande-
mii. Szczepionki okazują się bowiem nie 
w pełni skuteczne a co gorsza przybywa 
ludzi odmawiających ich przyjmowania. 
Im mniej zaszczepionych, tym mniejsze 
efekty szczepień. Popularność ruchu an-
tyszczepionkowego jest swoistym fenome-
nem. Światli i rozumni ludzie, którzy w 
swoim życiu przyjęli już przecież wiele 
szczepionek upierają się, by za żadne 
skarby nie szczepić się przeciw covido-
wi. Na wszelkie racjonalne argumenty 
pozostają odporni. I co z nimi zrobić? 
Przymusić nie można a przekonać się 
nie dają. Tymczasem koronawirusik ha-
sa sobie w najlepsze, chociaż pod cho-
inkę ma się pojawić lekarstwo przeciw 
niemu. Na szczęście Poznań jest drugim 
dużym miastem (po Warszawie) i szó-
stym samorządem w Polsce, w którym 
zaszczepiło się ponad 67 proc. miesz-
kańców. A za osiągnięcie tego poziomu 
przypadła nagroda w konkursie „Gmi-
na na medal”. Jeszcze większym pędem 
do szczepienia wykazali się mieszkańcy 
podpoznańskiego Lubonia, którzy w na-
grodę zdobyli milion złotych. Otrzymane 

pieniądze przeznaczone zostaną na wal-
kę z pandemią i przekonywanie nieprze-
konanych do szczepień.

H H H
Jedni z narażeniem własnego oraz 

zdrowia i życia innych ludzi występują 
przeciw szczepieniom, drudzy natomiast 
szukają coraz dziwniejszych i groźniej-
szych pomysłów na rozrywkę. Po wszela-
kich odmianach mieszanych sztuk walki 
pojawili się zawodnicy rywalizujący na 
wzajemne policzkowanie się. Dawanie so-
bie w twarz „z liścia” może nie wydawać 
się groźne i bardziej przypominać szkol-
nego „dupniaka”, jeśli jednak do wymie-
rzania sobie siarczystych policzków przy-
stępują faceci o rozmiarach trzydrzwio-
wej szafy to skutki takiej pseudozabawy 
bywają opłakane. Doświadczył tego jeden 
z wielkopolskich uczestników takiej rywa-
lizacji. Trwa walka o uratowanie jego ży-
cia, natomiast tej wymyślonej konkuren-
cji, której popularyzatorami okazują się 
też ludzie z naszego regionu chyba rato-
wać nie warto.

H H H
Uwagę poznaniaków zaprząta ostat-

nimi czasy „słupkoza”. Po „pastelozie” 
to kolejna chroniczna choroba miejskich 
„ulepszaczy” życia innym. Pastelowe bar-
wy kolejnych odnawianych elewacji bu-
dynków raziły tylko co bardziej wrażliwe 
na sztukę oczy, natomiast skutków „słup-
kozy” doświadczają na co dzień wszyscy 
mieszkańcy, najbardziej oczywiście zmoto-
ryzowani. Stawiane są one bowiem gdzie 
tylko można, byle utrudnić i zniechęcić 
do przejazdu lub parkowania pojazdów. 
Rzędy siermiężnych słupków i ciągnących 

się balustrad urody miejskiemu krajobra-
zowi z pewnością nie dodają, a ich in-
stalowanie na potęgę, tam gdzie trzeba i 
nie trzeba, wiąże się z kosztami. Są jed-
nak skuteczne. A to z punktu widzenia 
urzędników jest najważniejsze. 

H H H
Zgodnie z zapowiedziami synoptyków 

i najstarszych górali tegoroczna zima bę-
dzie mroźna i śnieżna, no chyba że bę-
dzie ciepła i sucha. Ale z pewnością zi-
ma będzie, a po niej to już tylko byle do 
wiosny. Wiosną ma bowiem zostać uru-
chomiona „OK Poznaniaka”, czyli Oso-
bista Karta Poznańska gwarantująca jej 
posiadaczom szeroki zakres ulg, profitów 
i bonusów oferowanych przez poznań-
skie urzędy, instytucje i firmy. Nie są to 
oczywiście z ich strony działania dobro-
czynne dla mieszkańców, na taki luksus 
poznański samorząd sobie nie pozwoli. 
Dobrodziejstwa z karty przysługiwać bę-
dą tylko tym mieszkańcom, którzy płacą 
podatki w Poznaniu. Miasto i tak więc 
wyjdzie na swoje, co wyda w bonusach, 
odzyska w podatkach. Wyliczenia opła-
calności całego przedsięwzięcia trwały jed-
nak długo, gdyż przygotowania do wyda-
nia karty ciągnęły się miesiącami. I tak 
naprawdę nadal do końca nie wiadomo 
kiedy ona wystartuje i co tak naprawdę 
poznaniacy przykładnie rozliczający się z 
fiskusem będą z tego mieli. Doświadcze-
nia wszelakich kart rabatowych bywają 
różne. No, ale miejmy nadzieję, że w go-
spodarnym w Poznaniu na tym przed-
sięwzięciu zyskają obie strony – zarów-
no mieszkańcy jak i miasto.

WIST

  

Wokół Piątkowa
Na Szelągowskiej

Znaczenia ulicy Szelągowskiej, jed-
nej z głównych arterii wiodących ku pół-
nocnym dzielnicom Poznania, wyjaśniać 
nie trzeba. Mało kto jednak zastanawia 
się nad genezą tej nazwy.

Oficjalnie wiadomo, że Szeląg jest 
obszarem Systemu Informacji Miej-
skiej, położonym na osiedlu samorzą-
dowym Osiedla Stare Winogrady. Poło-
żony jest na lewym brzegu Warty, po-
między rzeką i Wzgórzem Winiarskim. 
Od zachodu Szeląg sięga ulic Szelągow-
skiej i Naramowickiej. Nazwa tej części 
miasta pochodzi od Mikołaja Schilinga, 
który w XVI wieku założył folwark na 
terenie wsi Winiary. Jednak pierwsza 
wzmianka o zorganizowanym osadnic-
twie na tym obszarze pochodzi z XIII 
wieku, gdy na terenie dzisiejszego Sze-
ląga istniała książęca wieś Szydłów, któ-
ra wymieniona jest w dokumencie loka-
cyjnym Poznania z 1253 roku, wśród 

innych wsi powiązanych z nowo założo-
nym miastem. Miały one zapewnić Po-
znaniowi dostarczanie żywności.

Mało kto wie, że właśnie na Szelągu 
znaleziono najstarsze ślady pobytu czło-
wieka odkryte na obszarze dzisiejszego 
Poznania; pochodzą one sprzed około 10 
tysięcy lat. W I wieku naszej ery znajdo-
wało się tu cmentarzysko. W roku 1760, 
w czasie wojny siedmioletniej Szeląg zo-
stał zniszczony przez wojsko rosyjskie.

Jednak czas największej popular-
ności tej części miasta nastąpił w XIX 
i XX wieku. Było to miejsce rekreacji 
i sportu, to tutaj w 1895 roku zorga-
nizowano wyścigi kolarskie na specjal-
nie przygotowanym torze. Równocze-
śnie jednak przez ten obszar przebie-
gały tory wojskowej kolejki wąskotoro-
wej łączącej Fort Winiary (Cytadelę) 
z magazynami w Biedrusku. Od 1925 
roku obszar Szeląga został włączony w 

granice Poznania. W początku lat dwu-
dziestych na Szeląg przeniosło się z 
Sołacza poznańskie Bractwo Kurkowe. 
Odtąd miejsce to zaczęło się kojarzyć 
przede wszystkim z ogrodem Bractwa, 
strzelnicą i restauracją;  było bardzo za-
dbane i tętniło życiem.

Czasy te skończyły się z chwilą wy-
buchu wojny w 1939 roku. Podczas walk 
o Cytadelę pięć lat później, park Szelą-
gowski został zniszczony, a znajdujące 
się w nim obiekty Bractwa Strzeleckie-
go zostały zdewastowane. Jedynie przez 
pewien czas Milicja Obywatelska korzy-
stała ze strzelnicy.  Dziś jedynie funda-
menty dawnych budynków i tablice in-
formacyjne opowiadają o niegdysiejszej 
świetności tego, skądinąd malownicze-
go, miejsca. I charakterystyczny pomnik 
brata kurkowego, którym być może za-
powiada powrót dawnych czasów.

Marek Rezler
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 Biblioteka z przygodami
Odkrywanie galaktyk i… ziołolecznictwa

Hucznie obchodzony 
w polskiej kulturze, tak-
że w Bibliotece Raczyń-
skich, Rok Stanisaława 
Lema dobiega końca. W 
filiach naszej bilioteki  
głównym wydarzeniem 
przypominającym osobę 
najsłynniejszego polskie-
go pisarza fantastyki na-
ukowej była akcja „Jesień 
z robotami Lema“.

Coroczny jesienny pro-
jekt zorganizowano tym ra-
zem wokół zagadnień zwią-
zanych z twórczością S. 
Lema, takimi jak kosmos, 
astronautyka czy technolo-
gia. Dzięki zróżnicowanemu 
programowi zajęcia cieszy-
ły się sporym zainteresowa-
niem młodych czytelników.

Dzieci miały okazję wziąć 
udział m.in. w międzyga-
laktycznych warsztatach te-
atralno-plastycznych, w trak-

cie których własnymi ręko-
ma stworzyły kosmiczny te-
atr cieni. Bibliotekę odzwie-
dził również Boguś Jani-
szewski, autor edukacyjnych 
książek dla dzieci. Jedna z 
jego prac – „Sztuczna inteli-
gencja. To o czym dorośli Ci 
nie mówią“, stała się pretek-
stem do rozmowy o powsta-
waniu i znaczeniu myślących 
maszyn. Uczestnicy sami 
próbowali rozgryźć sposób 
działania takich urządzeń 
przez próby kodowania, a 
następnie odczytywania za-
szyfrowanych na różne spo-
soby informacji. Inną atrak-
cją okazał się pokój zagadek 
– odnalezienie najcenniej-
szych okazów kamieni szla-
chetnych na lodowej planecie 
Kryonii, ukrytych przez mę-
drca Lodoustego, nie należa-
ło do najłatwiejszych. Nie za-
brakło też kreatywnych zajęć 

manualnych, podczas któ-
rych budowano z kloców le-
go roboty i wprowadzano je 
w ruch za pomocą odpowied-
nich narzędzi do programo-
wania, czy też tworzono ko-
miks na podstawie jednego z 
opowiadań Lema. Wszystkie 
te angażujące formy zajęć 
umożliwiły młodym czytelni-
kom nie tylko poznanie oso-
by i twórczości S. Lema, lecz 
również poszerzenie wiado-
mości o wszechświecie czy 
funkcjonowaniu technologii 
w naszej rzeczywistości. W 
ramach akcji „Jesień z robo-
tami Lema“ zorganizowano 
konkurs na prace plastyczne 
i literackie. Jego uczestnicy 
wykazali się niebywałą po-
mysłowością, pisząc swe ko-
smiczne historie lub tworząc 
oryginalne dzieła z przeróż-
nych materiałów.

Czytelników zaintereso-
wanych postacią pisarza za-
chęcamy natomiast do od-
słuchania rozmowy z Woj-
ciechem Orlińskim, autorem 
książki „Lem. Życie nie z tej 
ziemi“ – pierwszej biogra-
fii S. Lema. Materiał wideo 
dostępny jest na facebooko-
wym profilu Biblioteki Ra-
czyńskich.

W dziale dla dorosłych 
naszej filii przygotowano po-
nadto wystawę „Bogactwo 
natury“. W formie zielnika 
zebrano i zaprazentowano 
zioła oraz ciekawostki zioło-
lecznicze. Serdecznie zapra-
szamy wszystkich chętnych, 
którzy chcą zgłębić wiedzę o 
magicznych właściwościach 
piołunu, majeranku, lawen-
dy, krwawnika, dziewanny i 
innych ziół polskich łąk.

Michał Charubin
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich

 Literackie plany i dokonania 
Prozą, wierszem i fraszką

Związany 
od lat  z  Piąt-
kowskim Klu-
bem Literac-
kim „Dąbrów-
ka” Aleksan-
der Talarkie-

wicz wywodzi się ze środowi-
ska poznańskiego. Ukończył 
Wydział Filologiczny Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewi-
cza oraz Podyplomowe Stu-
dium Filologii Polskiej w Po-
znaniu. Zawodowo związany 
był ze szkolnictwem ogólno-
kształcącym oraz  artystycz-
nym i technicznym, gdzie był 
nie tylko nauczycielem, ale i 
animatorem kultury. 

Zadebiutował w roku 
2008 wierszem „Lekcja po-
ezji” na łamach „Angory” 
2008. Wkrótce pojawiły się 
inne utwory - zagościły  w 
emigracyjnej „Myśli” w Ka-
nadzie, w miesięczniku li-
terackim – „Akant” i jako 
Wiersz Dnia na stronie inter-
netowej „Pisarze pl.”, „ Pro-
tokole kulturalnym”, „Echu”, 
w kwartalniku „Okolice Po-
etów”, w „Rzeczpospolitej 
Dolnośląskiej” oraz w alma-
nachach literackich – „In me-
moriam, w Krajobrazie stwo-
rzenia oraz Daję słowo”. Wy-

dał dwa tomiki poezji „Prze-
łamując milczenie” (2012) 
oraz „Odarci z codzienno-
ści” (2019).  Uprawia także 
twórczość prozatorską – pi-
sze opowiadania i nieobca 
jest mu praca dziennikarska.

Jego twórczości poświęco-
ne były trzy audycje zrealizo-
wane przez Music ist my live 
(Meandry uczuć - 2016) i  Ra-
dio Sigma (Uczucia piórem i 
muzyką pisane – 2016) oraz 
na antenie Radia Emaus „Dy-
liżans literacki”. 

Jury VI edycji konkursu 
„Inspiracje Wierzchowskim” 
na aforyzm, fraszkę lub lime-
ryk zorganizowanego przez 
ogólnopolski miesięcznik lite-
racki „Akant” i Fundację Pol-
ską - Korona przyznało mu w 
2016 roku nagrodę za publi-
kowane utwory. W 2017 zo-
stał finalistą konkursu na mi-
niatury literackie w konkur-
sie Polski Odys i zaprezento-
wał wraz z innymi uczestni-
kami swoje teksty na scenie 
Teatru Polskiego  w progra-
mie „Nie mów do mnie bab-
ciu, dziadku”. W roku 2018  
za udział w Ogólnopolskim 

Konkursie Literackim im. R. 
Wilkanowicza z okazji setnej 
rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego uzyskał ho-
norowe  wyróżnienie.

Pasjonują go także podró-
że – zwiedził wiele kontynen-
tów. Swoje wrażenia z pobytu  
opublikował w formie repor-
taży na łamach Moich opinii 
(Internet). Obecnie uczestni-
czy w Ławeczce Literackiej w 
Botaniku oraz jest członkiem 
Klubu Literackiego „Dąbrów-
ka”. Mówi -„muszę pisać, by 
wyartykułować to, co mnie 
nurtuje….” 

Jerzy Grupiński
Opiekun Klubu Literackiego 

„Dąbrówka”

Niemy krzyk 
Ona umiera cichutko, 
z każdym świtem dnia
w ulotnym  -
spojrzeniu, 
pocałunku, 
dotyku,
jakby nic się nie stało.  

Stoimy 
po przeciwnych stronach,   
na krawędzi niemej
  przestrzeni, 
coraz szerszej,  głębszej, 
patrzymy na siebie 

z wyrazem spłoszonego 
 smutku.  

Nasza miłość umiera, 
a ludzie przechodzą 
zamknięci szczelnie
w kokonie swoich
pozornie wielkich spraw.

Szeptem niemych warg  
Krzyczymy -  
nasza miłość umiera… 

Józef i Maryja  
O zmierzchu 
mury miasta  
otulają się szyfonem 
nieprzychylności 
trzeba się przez nie 
 przedrzeć -
bezrobotny Józef 
brzemienna Maryja
pochyleni pod ciężarem
trosk i bagaży
kroczą poszukując 
 schronienia - 
drzwi  pustostanów
w których hula wiatr 
przeszłości
zabito deskami
przyjaźnie uśmiechają się tylko
załzawione szyby okien
obłąkane  z samotności.
Czy zdarzy się cud ?

Aleksander Talarkiewicz
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Krzyżówka nr 12

BARAN (21.03 - 20.04). Świąteczne spotkania zez całką famułą abo starą wiarą 
będą fest udane. Ale zaś na tych balangach za wiele nie blubraj ani tyż frechow-
nie se nie poczynaj, bo se ino poruty narobisz.   
BYK (21.04 - 21.05). Na zimowe nygusowanie i ciągłe glapienie się wew smart-
fona szkoda czasu. Wew fi rmie przyłóż się akuratnie do roboty i nie zadawaj się 
z żadnymi papudrokami a bejmy same ci skapną. 
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Bez koronkowe ograniczenia i ciągłe zmiany wew 
fi rmie, przyjdzie ci chapać za wiarę, która wypoczywa albo się lekuje. Jakoś to 
przepynkasz, a zaś potem skapną ci  awanse i wuchta bejmów.
RAK (22.06 - 22.07). Bez glapienia się na innych wykorzystuj słoneczne dni na 
wygib za miasto lub spotkanie z wiarą. Zez takiego lofrowania i blubrania mogą 
wyniknąć całkiem fi fne pomysły.
LEW (23.07 - 22.08). Zez borchania się na famułę nic dobrego nie wyniknie. 
Szkoda, zwłaszcza wew święta, czasu na bręczenie i marudzenie. Lepiej lajsnij 
famule pod choinkę nowe dyrdony i ancugi.
PANNA (23.08 - 22.09). Za frechownie zez bliską wiarą se nie poczynaj. Za-
miast się cięgiem stalować warto z nią poblubrać. Razem macie fi fne pomysły 
i możecie wnet uzorgować wuchtę bejmów.

WAGA (23.09 - 22.10). Chociaż wieczory długie to nie ma się co glapić wew 
telewizor abo inszy komputer. Lepiej zadbaj o własne zdrowie i zacznij latać za 
piłką, jeździć rowerem abo łazić zez kijkami. 
SKORPION (23.10 - 22.11). Bez wielkiego stalowania się i mądrowania za-
bieraj się do chapania wew robocie. Trza się będzie trochę umordować ale zaś 
uzorgujesz wuchtę bejmów w kabzie. 
STRZELEC (23.11 - 21.12). Nie ma się co borchać na szefów. Lepiej pomyśleć 
o jakim krótkim wypadzie za miasto albo na działkę kumpli. Lofrowanie będzie 
fest ino uważej by poruty nie narobić.   
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Porzundek w kwitach, zwłaszcza na koniec 
roku, ale zaś musi być, bo inaczej popadniesz w bachandryje. Lepiej więc przej-
rzeć szpargały i akuratnie pozałatwiać wszelkie sprawy urzędowe.  
WODNIK (21.01 - 20.02). Do koronawirusowych ograniczeń przywyknąć trud-
no, ale trza będzie z nimi jakoś przepynkać kolejne święta. Jesteś szportowny 
szczun i dasz radę. A zaś potem to już ino same przyjemności.  
RYBY (21.02 - 20.03). Bez to glapienie się wew telewizje we łbie ci się legną ino 
głupie, chociaż cołkiem przyjemne myśli. Ale zaś lepiej się ustatkuj i wew święta 
żodnych brewerii ze znajomą wiarą nie wyczyniaj.

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. www.echopiatkowa.pl, e-mail: echopiatkowa@o2.pl, tel. 501 354 108, 61 822 78 57. Druk: ZSTWN 
Tomasz Zastawny. 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  
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HUMORKI
Córeczka budzi się o 

trzeciej w nocy i prosi:
- Mamusiu, opowiedz mi 

bajkę.
- Zaraz wróci tatuś i opo-

wie nam obu…
H H H

- Mamo, zobacz! Przez 
wakacje urosły mi piersi.

- Widzę.
- A jak myślisz, od czego 

tak urosły?
- Od piwa, Patryk, od 

piwa?
H H H

Na lekcji polskiego na-
uczycielka się pyta:

- Jaki to czas? Ja się ką-
pię, ty się kąpiesz, on się 
kąpie…

- Sobota wieczór, pro-
szę pani.

H H H
- Dlaczego oskarżona 

strzeliła do męża z łuku?
- Nie chciałam obudzić 

dzieci.

Rozwiązanie krzyżówki nr: 12
Życzymy prezentów moc
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Ż A L U Z J E   P L I S Y   R O L E T Y   Z A S Ł O N Y

  

Centrum Inicjatyw Lokalnych*
na Piątkowie

2022+
Działasz lub chcesz działać na rzecz Piątkowa

i jego mieszkańców?
Wspólnie zaplanujMy działania do realizacji.

 

Zainteresowane osoby prywatne i/lub reprezentujące
organizacje/instytucje/podmioty lokalne

zapraszaMy do kontaktu:
kom.: 727 918 596

e-mail: arkadiusz.zacharzewski@cpe.info.pl
 

*Program Centrum Inicjatyw Lokalnych to program uruchomiony
przez Gabinet Prezydenta Miasta Poznania w 2016 r.

Dotychczas został wyróżniony:

2021
 

-> Miejsce 1. w Ranking Forbes "Miasta Otwarte na Ludzi" 2019 
-> nagroda im. H. Radlińskiej

-> nominacja do Europejskiego Konkursu "Innowacje w polityce"
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Odbieramy
Pierzemy

Odwozimy

Usuwanie zapachów zwierząt * Dezynfekcja ozonem
Impregnacja * Pranie antyroztocza * Obszywanie

Profesjonalna Pralnia Dywanów
Latający Dywan - punkt odbioru:
ul. Trzebiatowska 18C
Poznań - Smochowice

Przylecimy po Twój dywan!

19 ZŁ

USŁUGI REMONTOWE
V malowanie
V tapetowanie
V szpachlowanie
V układanie płytek
V instalacje sanitarne
V panele  V  płyta GK
V karcher

tel. 515 550 833

Dąb niepodległości 
Obchody Święta Niepodległości nabrały w tym roku 

szczególnego znaczenia z uwagi na kryzys migracyjny wy-
wołany na naszej wschodniej granicy. O ważnej dla Pola-
ków rocznicy pa-
miętano też na 
os. Jana III So-
bieskiego i dla 
jej uczczenia w 
narodowe bar-
wy przystrojono 
dąb „Jan” posa-
dzony w stule-
cie odzyskania 
przez Polskę 
Niepodległości.

Laureaci zielonego konkursu 

Ukwiecone osiedle

16 listopada na osiedlu Bolesła-
wa Śmiałego odbyło się uroczyste 
zakończenie tegorocznej edycji kon-
kursu Zielone Osiedle 2021. Dwa 
pierwsze miejsca w kategoriach 
Ukwiecony balkon oraz Zieleńce i 
ogródki zajęli państwo Jadwiga i 
Józef Matysikowie oraz Krystyna 
Banaś, wszyscy mieszkający w bu-
dynku nr 11. Gratulujemy zaanga-
żowania!

Drugie miejsce w kategorii Ukwieco-
ny balkon zajęli Czesława i Czesław Na-
wrotowie (blok nr 27), a dwa trzecie w 
tej kategorii panie Agnieszka i Klaudia 
Domachowskie (blok nr 15) oraz Włady-
sław Rapior (blok nr 24). Drugie miej-
sce w kategorii Zieleńce i ogródki zajęli 

państwo Joanna i Zbigniew Gwiazdow-
scy (blok nr 33), a dwa trzecie miejsca 
przypadły w udziale państwu Franciszce 
i Kazimierzowi Nowakom (blok nr 27) 
oraz Marii Adamczak (także z bloku 27).

- Wydawało się – zauważyła Urszula 
Cicha, przewodnicząca komisji konkur-
sowej – że w pandemii więcej mieszkań-
ców zadba o ukwiecenie swojego najbliż-
szego otoczenia, ale tak w tym roku nie 
stało się. Może za rok…

Konkurs organizowany był przez ra-
dę osiedla już dziewiąty raz. Komisja 
konkursowa kilkakrotnie przeszła przez 
osiedle wypatrując atrakcyjnych aranża-
cji balkonów i terenów przydomowych. 
Wszystkie zwracające na siebie uwagę 
zielone i ukwiecone zakątki sfotografo-
wał Piotr Zagawa, a na koniec komisja 
wybrała najładniejsze. Laureaci otrzyma-

li pamiątkowe dyplomy i nagrody. Nie-
których zachęciło to też do zgłoszenia sie-
bie do konkursu Zielony Poznań. Miejmy 
nadzieję, że i tam zostaną dostrzeżeni.

Jadwiga Banaś, dziękując za wyróż-
nienie, powiedziała że każdy z laureatów 
robi to nie dla nagród, ale dlatego że lu-
bi mieszkać w przyjemnym otoczeniu. In-
ne nagrodzone osoby zgłosiły propozy-
cje, jak zachęcić mieszkańców do więk-
szego dbania o zieleń. Maciej Graczyk, 
zastępca kierownika osiedla, obiecał, że 
wiosną, podobnie jak w poprzednich la-
tach, udostępniona zostanie mieszkań-
com ziemia do kwiatów.

Na koniec wystąpił chór wokalny 
„Korona” z wiązanką pieśni patriotycz-
nych. (big)

Fot. Piotr Zagawa




