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Radosnego i szczęśliwego
Nowego Roku
z marzeniami, o które warto walczyć,
z radościami, którymi warto się dzielić,
z przyjaciółmi, z którymi warto być
i z nadzieją, bez której nie da się żyć!

Kierownik uhonorowany
80 zawodniczek i zawodników stanęło na starcie kolejnego turnieju świątecznego Zapasy z Gwiazdorem. Jego organizatorami byli Klub
Sportowy Sobieski Poznań
oraz Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja Osiedla Jana III So-

Mieszkańcom piątkowskich osiedli
życzą
Zarząd i Rada Nadzorcza
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
oraz redakcja Echa Piątkowa

bieskiego i Sekcja
Sportu PSM.
Zawodnicy i zawodniczki po zawodach spotkali się
na tradycyjnej wigilii klubowej.
Podczas zawo-

dów Maciej Piekarczyk, zastępca dyrektora Wydziału Sportu Miasta Poznania, uhonorował Andrzeja
Słabęckiego (kierownik Sekcji Sportu PSM) pamiątkową tabliczką z okazji 50-lecia działalności w sporcie.
(admin)
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Na Batorym pamiętają o dzieciach

– Mikołaj przyjechał, autem przyjechał – powtarzał
przejętym głosem kilkuletni
Mateusz, wprowadzając nieco miłego rozgardiaszu w
oficjalne rozpoczęcie świątecznego spotkania w sali klubu seniora na osiedlu
Stefana Batorego. Oczywiście, przyjechał może autem, ale na pewno z prezentami – zapewniali żartobliwie organizatorzy.
Na powitanie dostojnej
postaci w czerwieni i z długą
białą brodą ponad dwadzie-

ścioro dzieciaków uczestniczących w osiedlowym wigilijnym spotkaniu przygotowało kolorowe obrazki oraz
zaśpiewało kolędy. W nagrodę dla nich święty Mikołaj, zwany też tradycyjnie
po poznańsku gwiazdorem,
miał liczne prezenty. Przekazywanie okazałych pakunków dostarczyło wiele
radości obdarowanym oraz
darczyńcom.
- Od kilkunastu lat Rada Osiedla Stefana Batorego wraz z administracją

osiedla organizuje wigilijne
spotkanie dla dzieci w klubie seniora. Uczestniczył w
nim ksiądz kanonik Jan Lesiński, proboszcz parafii pw.
Narodzenia Pańskiego. Najlepszym podziękowaniem za
trud włożony w przygotowanie świątecznych zabaw oraz
paczek jest radość malująca
się na twarzach dzieci oraz
ich matek – mówi Mariusz
Szymczak, przewodniczący
rady osiedla.
Rzeczywiście, zabawy
przy malowaniu świątecz-

nych obrazów, wspólnym
śpiewaniu kolęd z piosenkarką Natalią Leitgeber
czy wreszcie podczas bezpośredniej pogawędki z gwiazdorem było co nie miara.
Dzieciaki z wielkim zaangażowaniem malowały, śpiewały i zajadały się słodkimi smakołykami. A wielu
z rodziców opuszczających
z paczkami od Mikołaja gościnną salę żegnało organizatorów spotkania słowami: – Dobrze, że pamiętacie
o naszych dzieciach. (i)
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WARZYWA
I OWOCE

RADCA

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

PROSTO Z POLA
NATURALNE I ŚWIEŻE
Os. Batorego 15c,
czynne: pn – pt. 8 - 17, sob. 8 - 14

-

renowacja ram
ceramika
materiały plastyczne
pozłotnictwo

Tel. 517 750 665

- rozwód, separacja, podziaá majątku
- wáadza 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

OPRAWA
OBRAZÓW
Os. B. Chrobrego –
pawilon k. Złotego Grosza

PRAWNY

Poznań, os. Przyjaźni 21N/144
obok kliniki weterynaryjnej i „Netto”

codziennie od godz. 8.00

Wystawiam recepty ulgowe

Rejestracja: tel. 601 81 99 26
tel. 61 823 01 63

LECZENIE: trądziku, łuszczycy,
grzybicy, alergii, chorób skóry,
włosów i paznokci, chorób przenoszonych drogą płciową
USUWANIE: kurzajek, brodawek,

kłykcin, włókniaków, naczyniaków, mięczaków zakaźnych itp.

ul. Dzięgielowa 27

FRYZJER
„Izabella”
os. B. Śmiałego 30k
pon. 8-14, wt.-pt. 10-19,
sob. 8-14

w czwartki zniżka 20%
Tel. 669 594 924
501 018 416

www.psm.poznan.pl
www.echopiatkowa.pl

 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
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Artyści z przedszkolakami
15 i 16 grudnia w Przedszkolu 174 „Królewny Śnieżki” na os. Jana III Sobieskiego odbył się przedszkolny przegląd kolęd pt.
„V Poznańskie Kolędowa-

rowym patronatem przez
Teatr Muzyczny w Poznaniu oraz Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola” przyniosło niewątpliwie
splendor placówce a także

Pani Emilii nie ma już 10 lat…

nie Przedszkolaków”. Wpisało się ono już w tradycje
przedszkola. Głównymi celami wydarzenia są pielęgnowanie wśród najmłodszych tradycji śpiewania kolęd oraz integracja środowisk przedszkolnych.
Udział w nim wzięły
przedszkola z Piątkowa
oraz klasa zerowa ze Szkoły Podstawowej nr 68. Objęcie przedsięwzięcia hono-

umożliwiło dzieciom wzięcie udziału w doniosłym
wydarzeniu. Kolędowanie
uświetnił występ solistów z
filharmonii w Kaliszu i Poznaniu oraz członka Capelli
Zamku Rydzyńskiego.
Kolędy małych artystów
przeplatane były również
przez ich starszych kolegów, w tym absolwentów
przedszkola
Marzena Achtenberg

Weź udział
w loterii paragonowej
Choć szał zakupów
świątecznych za nami,
to nadal kupując, masz
szansę zrobić wspaniały prezent sobie. Warto
pamiętać o tym, by brać
i zachowywać paragony. Przydadzą się przy
ewentualnej reklamacji,
ale mogą również stać
się szczęśliwym losem
na loterii.
Wystarczy tylko zarejestrować je w Narodowej
Loterii Paragonowej – w
ten sposób będziemy mogli
wziąć udział w losowaniu
cennych nagród. Do wygrania Opel Astra, laptopy Lenovo i iPady Air 2. Paragony wystawione w grudniu
można zgłaszać jeszcze do
końca roku na stronie www.
loteriaparagonowa.gov.pl.
Dobra wiadomość również dla tych, którzy chcieliby wziąć udział w zabawie, a nie mają dostępu do
komputera lub internetu:

wielkopolskie urzędy skarbowe udostępniły stanowiska komputerowe w salach
obsługi na potrzeby Loterii
Paragonowej. Każdy, kto zechce, może z nich skorzystać, by zarejestrować swoje paragony.
21 grudnia poznaliśmy
szczęśliwego zwycięzcę z listopada, a kto będzie nim
w styczniu?
***
Narodowa Loteria Paragonowa to akcja edukacyjna Ministerstwa Finansów,
której celem jest uświadomienie, jak ważna jest nasza
rola w kształtowaniu uczciwego obrotu gospodarczego. Biorąc paragon, wspierasz rzetelnych przedsiębiorców i konkurencję opartą na
zasadach fair play. Podczas
pierwszego miesiąca loterii Polacy zarejestrowali blisko 17 milionów paragonów
fiskalnych, a w listopadzie
– ponad 15 milionów. (BD)

10 grudnia 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 34 na
osiedlu Bolesława Śmiałego odbyła się uroczystość poświęcona Emilii Waśniowskiej.
Emilia Waśniowska była wspaniałą nauczycielką języka polskiego, wspaniałą wychowawczynią młodych pokoleń,
wspaniałą panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34. Była też niezwykle dobrym i mądrym Człowiekiem, pełnym
empatii dla małych i dużych.
Pani Emilia była też wybitną poetką. Jest autorką setek wierszy i tekstów piosenek dla dzieci i dorosłych. W
jej twórczości przebija się mądrość i humor. To uczta dla
ducha czytać, słuchać jej utworów.
Uczniowie szkoły przedstawili montaż słowno-muzyczny poświęcony twórczości Pani Emilii. Prezentowane były
najpiękniejsze wiersze poetki przeplatane piosenkami jej
autorstwa. Na telebimie pokazane były zdjęcia Pani Emilii,
najczęściej w otoczeniu dzieci i zawsze z uśmiechem na twarzy. Zwieńczeniem uroczystości było gromkie odśpiewanie
przez całą społeczność szkolną bardzo poznańskiej piosenki autorstwa E. Waśniowskiej „A w niedzielę po kościele”:
Ref: A w niedzielę po kościele,
pyzach i czerninie.
Czas jest, żeby trochę czasu
poświęcić rodzinie.
Szwagrom, teściom, cioci Heli,
babci i Ziutkowi,
własnym gzubom, swej połówce,
czyli, że klanowi.
Uroczystość przygotowali uczniowie klas starszych pod
kierunkiem nauczycielek: Danuty Kasprowicz, Ewy Kołodziejczyk, Pauliny Celki i Karoliny Piszczek.
26 listopada 2005 roku Pani Emilia zmarła po długiej
i ciężkiej chorobie. Minęło 10 lat
„…Szkoda naprawdę, szkoda i żal jest, że
nie ma z nami Emilii…” (fragment piosenki Gr zegor za Tomczaka i Mariusza Matuszewskiego).
Alicja Stefańska
Fot. - Gabriela Wołosz

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

instalacja systemów operacyjnych Windows
rozwiązywanie problemów z działaniem
komputera
diagnozowanie problemów sprzętowych
usuwanie wirusów i programów
instalacja i konfiguracja sieci
(routery, WI-FI, modemy ADSL, kablowe itp.)
udostępnianie internetu dla innych
komputerów
instalacja dodatkowych akcesoriów
i sterowników

dojazd gratis, faktury
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Z KOiR w głąb afrykańskiej dżungli
Samotnie, z ciężkim,
prawie 30-kilogramowym
plecakiem, przewędrował
tego lata ponad 300 km
przez lasy równikowe
Afryki. W niektórych wioskach dzieci widząc zarośniętego białego człowieka pytały rodziców, czy to
Jezus zstąpił na ziemię.
Kulisy swej niezwykłej
wyprawy do jądra czarnego kontynentu przedstawił Dominik Szmajda podczas grudniowego
spotkania Klubu Odkrywców i Reporterów.
Nie była to pierwsza podróż tego poznańskiego podróżnika na Czarny Ląd.
Odwiedzał go już wielokrotnie, między innymi uczestniczył w rowerowej eskapadzie śladami innego poznańskiego wędrowca Kazimierza Nowaka, który na

początku ubiegłego wieku
przemierzył Afrykę rowerem. Tym razem jednak D.
Szmajda postanowił zmierzyć się samotnie z dziewiczą afrykańską dżunglą.
Samo dotarcie do niej
z Kinszasy, stolicy Konga,
okazało się już sporym wyzwaniem, komunikacja jest
tam bowiem w powijakach.
Jeszcze trudniejsza okazała
się wędrówka przez deszczowy równikowy las. Była akurat pora sucha i deszcz nie
padał, ale we znaki dawała
się duża wilgotność powietrza, natomiast temperatura około 30 stopni była znośna. Jednak przeszkodą prawie nie do przebycia w dżungli okazały się liany.
– Przedzieranie się przez
nie było ogromnym wysiłkiem. Natomiast dla miejscowych liany stanowią ważny

Gwiazdor przybył do seniorek

17 grudnia na terenie Klubu Sportowego Sobieski Poznań odbyło się spotkanie wigilijne pt. Gwiazdor i Seniorki.
Co roku panie uczestniczące w zajęciach ruchowych podzieliły się opłatkiem, złożyły sobie życzenia, a Gwiazdor
przyniósł im drobne podarunki.
Dzięki pomocy Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zajęcia odbywają się w każdy czwartek w sali KS Sobieski Poznań na osiedlu Jana III Sobieskiego 22G. (admin-sob)

materiał budowlany. Jeśli w
waszych lasach one nie rosną, to jak wy budujecie domy – dziwili się niekiedy
mieszkańcy zagubionych w
afrykańskim interiorze wiosek. – Dla wielu z nich byłem pierwszym spotkanym
bezpośrednio białym człowiekiem. Nie widzieli go od
lat. W te rejony zapuszczają się jedynie misjonarze
lub przedstawiciele różnych
organizacji charytatywnych,
ale coraz rzadziej – opowiadał D. Szmajda.
Dopełnieniem jego słów
był nakręcony podczas wyprawy film „Jądro Afryki”
pokazujący współczesne oblicze tego kontynentu. Obok
milionowych metropolii są
tam rozległe, nieskalane połacie dżungli, w której jednak coraz mniej jest dzikiej
zwierzyny, a coraz więcej

kłusowników. W wioskach
maszty telefonii komórkowej sąsiadują z lichymi chatkami, a ich mieszkańcy marzą o budowie tartaków, które przyniosą im bogactwo.
-Żyje się tam ciężko, nie ma
jednak głodu ani chłodu, a
ludzie zdają się być szczęśliwi i bardzo chętnie dzielą się
wszystkim z gościem z Europy. Dla nich nasz kontynent
jest symbolem raju i gdyby
tylko mogli, chętnie by się
do niego natychmiast przenieśli – mówił D. Szmajda.
Uczestnicy spotkania długo dyskutowali z podróżnikiem o afrykańskich kontrastach, specyfice oraz przyszłości Czarnego Lądu. On
sam przyznał, że czuje niedosyt i ciągnie go do Afryki,
niebawem więc znów zapewne wyruszy w głąb tego niezwykłego kontynentu.(i)

Zarząd
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ogłasza
przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 108 w budynku nr 37 na osiedlu Bolesława
Śmiałego w Poznaniu o powierzchni 48,80 m2 (składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju,
na XIV piętrze budynku)
Przetarg w formie aukcji odbędzie się w dniu 7 stycznia 2016 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni na osiedlu Bolesława Chrobrego 117, pokój nr 40. Przeprowadzony będzie w dwóch częściach:
 o godz. 1200 ograniczony, wyłącznie dla członków oczekujących w Spółdzielni na przyznanie prawa do lokalu,
 o
 godz. 1230 nieograniczony, w przypadku nierozstrzygnięcia przetargu w pierwszej części.
Lokal będący przedmiotem przetargu oglądać można
w okresie od 21.12.2015 r. do 5.1.2016 r. po uprzednim
uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla Bolesława
Śmiałego (tel.: 61 8236 021).
Cena wywoławcza na ustanowienie odrębnej własności
ww. lokalu 215.900,00 zł. Warunkiem udziału w przetargu
jest wpłacenie wadium w kwocie:
- dla członków Spółdzielni
- dla pozostałych osób

– 10.795,00,-zł,
– 21.590,00,-zł.

Wadium należy uiścić w kasie Spółdzielni najpóźniej
na 1 godzinę przed rozpoczęciem przetargu lub przelewem
na konto Spółdzielni
(PKO BP 44 1020 4027 0000 1102 0035 4027).
Po rozstrzygnięciu przetargu wadium Spółdzielnia
uwzględni w należności z tytułu ustanowienia odrębnej własności lokalu po uprzednim odliczeniu kosztów niniejszego
ogłoszenia o przetargu.
Z pozostałą dokumentacją przetargową można zapoznać się w siedzibie Administracji Osiedla Bolesława Śmiałego w Poznaniu (pawilon 104).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny.
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Zbiórka publiczna na obóz letni
– te fundusze zostaną przeznaczone na dofinansowanie obozu letniego w 2016
r. Akcje zostały zorganizowane na podstawie zezwolenia nr 2015/1191/OR, wydanego przez Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji.
Zbiórki harcerzy odby-

149 Poznańska Drużyna Harcerska „Bzura”
im. gen. Tadeusza Kutrzeby jest drużyną działającą na osiedlach Bolesława Śmiałego i Stefana Batorego. Skupia w swoich
szeregach 27 członków.
W zeszłym roku nasza
drużyna obchodziła 20-lecie
działalności. Przez ten czas
zorganizowaliśmy 20 obozów
letnich, 64 biwaki i blisko 750
zbiórek drużyny. Pod naszymi skrzydłami rozwijało się,
kształciło i spędziło niezapomniane chwile wielu młodych
ludzi, zwłaszcza, że „Nigdy
nie idź na łatwiznę!” to motto naszej drużyny.
W tym roku zorganizowaliśmy już siódmy zagraniczny letni obóz wędrowny (na
zdjęciach). Do tej pory byliśmy m. in. w Chorwacji, Litwie, Słowacji oraz Czechach.
Wyjazd na obóz jest zwieńczeniem całego roku wytężonej pracy harcerskiej. Staramy się zatem, aby te kilkanaście wakacyjnych dni na
długo zostało w pamięci naszych podopiecznych i by mieli możliwość przeżyć kolejną
przygodę.
Jednak, aby zorganizować tak nieprzeciętne wyjazdy potrzebne są fundusze. Dlatego też dwa razy
do roku organizujemy zbiórki publiczne. W 2015 roku
149 PDH „Bzura” z Hufca ZHP „PIAST” Poznań
– Stare Miasto przeprowadziła trzy zbiórki publiczne w hipermarkecie Tesco
przy ul. Opieńskiego w Poznaniu. Podczas pierwszej
zbiórki publicznej, w dniach
25-27 marca 2015 zebrano
2308,38 zł. Datki z tej akcji
zostały przeznaczone na do-

wają się w każdy piątek
o godzinie 16.30 w bloku
nr 36 na osiedlu Bolesława Śmiałego. Więcej informacji o drużynie znajduje
się na stronie internetowej
www.149pdh.pl.
wyw. Michał Supiński,
pwd. Melania Kujawa

finansowanie obozu letniego na terenie Pólka k. Koronowa. Druga zbiórka odbyła
się 25 października i udało
nam się zebrać 883,86 zł.
Trzecia zbiórka odbyła się
w dniach 18-20 listopada. W
jej trakcie zebrano 2782,5 zł

ZAPRASZAMY
NA ZIMOWE FERIE 2016
W „DĄBRÓWCE”
Czas trwania: I turnus – 18. 1 – 22. 1,
II turnus – 25. 1 – 29. 1.
Godziny: 8.00 – 16.00, obiad – ok. godz. 14.30
W programie m.in.:
¾ Spotkania w Dæbrówce, prezentacje, gry i zabawy
¾ Zajúcia plastyczne, ceramika
¾ Kino – film
¾ Centrum sportowe NIKU – turnieje, gry, bowling
¾ Basen ATLANTIS
¾ Zajúcia sportowe
¾ I inne atrakcje
Liczba miejsc ograniczona!
ZAPISY:
PIĊTKOWSKIE CENTRUM KULTURY
Os. B. Chrobrego120, tel. 61 822 38 33
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Wiosłowali na sucho
27 listopada w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym

wyrównane i zacięte. O zwycięstwie decydowały ułamki

nr 1 na os. Władysława
Łokietka rozegrano po
raz ósmy zawody na ergometrze wioślarskim. Wystartowały w nich reprezentacje 13 szkół podstawowych z Poznania oraz
jedna szkoła z Zalasewa.
Łącznie w dwóch kategoriach wiekowych (chłop-

sekund. Młodzież z takiego
rozwiązania była bardzo zadowolona, a atmosfera zawodów poszybowała mocno w górę.
Podobnie jak w latach
ubiegłych, taki i w tym roku, wystartowała młodzież
z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących

ców i dziewcząt z klasy
piątej oraz chłopców i
dziewcząt z klasy szóstej)
wystartowało 220 osób.
Dziewczęta z klas piątych i szóstych ścigały się na
dystansie 150 m, natomiast
chłopcy na dystansie 200
m. W tym roku organizator
UKS „Wioślarz” zmienił formułę rozgrywania zawodów.
Każda kategoria wiekowa
startowała w biegu eliminacyjnym i pierwszych ośmiu
zawodników i zawodniczek,
którzy uzyskali najlepszy
czas w przedbiegach, kwalifikowało się do ścisłego finału. Tym sposobem najlepsi startowali dwukrotnie, a
biegi finałowe były bardzo

ze Śródki oraz najmłodsi
uczniowie z klas od pierwszej do czwartej. Radości i
gorącego dopingu ze strony najmłodszych dla startujących można było tylko
pozazdrościć.
UKS „Wioślarz” dziękuje za pomoc i wsparcie przy
organizacji VIII edycji zawo-

zała się Alicja Wojtkowiak
(SP 35), drugie miejsce zajęła Wiktoria Popławska (SP
11), a trzecie Angela Przybysz (SP 28). W kategorii chłopców klas szóstych
pierwsze miejsce zajął Kacper Sztaba (SP 27), drugie
Kacper Nowicki (SP Ośrodek dla Niesłyszących Śród-

dów „Ergometr dla wszystkich”. A oto wyniki:
Wśród dziewcząt z klas
piątych pierwsze miejsce zajęła Marta Brzezińska (SP
65), drugie Wiktoria Kępiak (SP 26), trzecie Martyna Bednarz (SP 65). W
kategorii chłopców z klas
piątych najlepszy był Piotr
Szajda (SP Zalasewo), drugi Mateusz Kałek (SP 35),
a trzeci Konrad Adamski
(SP 1).
W kategorii dziewcząt
klas szóstych najlepsza oka-

ka) a trzecie Aron Himouni
(SP 35).
W punktacji szkół była
następująca kolejność:
1. SP 35 – 61 pkt.
2. SP 65 i SP 1 – 37 pkt.
3. SP11 – 32 pkt.
4. Zalasewo – 33 pkt.
5. Ośrodek dla Niesłyszących – 25 pkt.
6. SP 26 – 24 pkt.
7. SP 28 – 20 pkt.
8. SP 27 – 16 pkt.
9. SP 71 – 10 pkt.
10. SP 17 – 9 pkt.
11. SP 48 i SP 51 – 0 pkt.
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KALENDARIUM PSM
4 stycznia

- dyżur członka Rady Nadzorczej

7 stycznia

- Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

12 stycznia - Komisja Rewizyjna RN
13 stycznia

- Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna RN

28 stycznia - zebranie plenarne Rady Nadzorczej PSM

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Więcej na awarie i nowy piłkołap

Mieszkańca zalegającego z płaceniem czynszu
Rada Nadzorcza Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na swoim listopadowym posiedzeniu
postanowiła pozbawić
członkostwa w PSM. Z
listy członków wykreśliła także trzy osoby, które
nie posiadają już mieszkania w zasobach spółdzielni i nie złożyły rezygnacji z członkostwa. Ponadto, Rada przywróciła
w prawach członka jedną
osobę, która swoje długi
wobec spółdzielni spłaciła w całości.
Rada wykreśliła także
13 członków oczekujących,
którzy – mimo składanych
im co najmniej dwukrotnie
propozycji – nie zdecydowali się na kupno mieszkania,
nie wnosili także opłat za

obsługę przez PSM. Mimo
że ostatnie listy przydziałów mieszkań lokatorskich
były w 1990 roku i obecnie nie ma już dopłat państwa do budownictwa spółdzielczego, niektóre z przychodzących na posiedzenie
Rady Nadzorczej osób nie
przyjmują tego do wiadomości. Inna sprawa, że nie
mają też możliwości finansowych… Obecnie pozostaje
jedynie kupno mieszkania
na wolnym rynku, a posiadane książeczki mieszkaniowe są rewaloryzowane przez
bank w momencie zakupu
mieszkania.
Rada przyjęła do wiadomości informację na temat wyników ekonomicznych PSM za dziewięć miesięcy tego roku. Wyniki na
eksploatacji podstawowej w
gospodarce zasobami miesz-

kaniowymi na wszystkich
osiedlach, za wyjątkiem Bolesława Śmiałego, były dodatnie. Ujemne saldo osiedla Śmiałego było spowodowane dopłatą z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za 2013 i 2014 rok na
podstawie ugody w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Poznaniu. Wyniki na gazie, łącznie z rozliczeniami międzyokresowymi, na wszystkich osiedlach
były dodatnie. Salda opłat
za zimną wodę były wszędzie dodatnie za wyjątkiem
osiedla Stefana Batorego.
Także na kontach funduszu remontowego na osiedlach były środki. Zaległości czynszowe zmniejszyły
się. Pomiędzy 10 sierpnia a
10 września tego roku liczba mieszkańców PSM zmalała o 71 osób, a w stosunku do września poprzedniego roku zmalała o 613 osób.
Rada zatwierdziła wniosek Rady Osiedla Władysława Łokietka o korektę
planu remontowego na rok
2014 polegającą na przeniesieniu stu tysięcy złotych z
przebudowy zabudów śmietników na roboty awaryjne
i ogólnobudowlane oraz 50
tysięcy z robót drogowych
także na ten sam cel. Zatwierdziła również korektę

odpisu na fundusz remontowy osiedla Jana III Sobieskiego, miesięczny odpis od
marca 2016 r. wyniesie 1,15
zł od metra kwadratowego
mieszkania (było 1,05 zł).
Rada zgodziła się na sfinansowanie montażu nowego piłkołapu oraz remontu
ławek zespołu boisk sportowych przy bloku 24 na
osiedlu Jana III Sobieskiego środkami scentralizowanego funduszu remontowego PSM. Kosztować to będzie 9.930 zł.
Członkowie Rady rozpatrzyli pismo mieszkańca
osiedla Stefana Batorego
33, a następnie uzgodnili
odpowiedź na nie.
W związku z zapowiedzianą przez dostawcę podwyżką cen wody dostarczanej do obiektów PSM i odbieraniem z nich ścieków
Rada zaakceptowała uchwałę Zarządu PSM z listopada 2015 r. korygującą o 3,5
punkty procentowe zaliczki
i opłaty ryczałtowe za zużywaną wodę i odprowadzane
ścieki oraz o 12,7 punktów
procentowych opłaty stałe
za utrzymanie przez Aquanet SA instalacji związanych z realizacją tych usług.
Uchwała wejdzie w życie z
dniem 1 stycznia 2016 r.
(maja)
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Os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego

Place zabaw ładniejsze i bezpieczniejsze
Na osiedlach Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego obrodziło w
place zabaw dla dzieci, których jest aż 15.

Administracji Osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego.
Przebudowa kolejnych
placów będzie prowadzona

Utrzymanie wszystkich
w należytym stanie wymaga starań i nakładów
finansowych, gdyż wielu
urządzeniom daje się we
znaki upływ czasu oraz
różne przejawy, nie tylko dziecięcej, aktywności. Ponadto rosną wymogi techniczne dotyczące stanu piaskownic, huśtawek czy różnych drabinek. Muszą więc one być
coraz ładniejsze i bezpieczniejsze.
Przeprowadziliśmy
gruntowną modernizację

sukcesywnie w następnych
latach. Natomiast szczególnym przedsięwzięciem zrealizowanym w roku 2015
była naprawa elewacji poprzez docieplenie budynku
nr 12 na os. Wł. Jagiełły.
Prace te trzeba było przeprowadzić niemal w trybie
awaryjnym. Ekspertyzy naukowców z Politechniki Poznańskiej wskazały, że najprostszym i najlepszym rozwiązaniem będzie docieplenie budynku, które po miesiącach starań i zgromadzeniu dokumentacji oraz wymaganych pozwoleń udało
się przeprowadzić.
Choć budynki na obu
osiedlach należą do jednych
z najmłodszych na Piątkowie, to jednak liczą one sobie już około 20 lat i wymagają remontów. Upływ czasu
szczególnie daje się we znaki różnym instalacjom, które należy wymieniać i dostosowywać do obecnych wymogów technologicznych.
W budynkach systematycznie wymieniane są więc liczniki zużycia ciepła i wody,
sukcesywnie wymieniane są
też piony instalacji elektrycznej z aluminiowych na
miedziane wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym,
piony instalacji sanitarnej i
wodnej . Remonty są wykonywane także na dachach
budynków, w bieżącym roku przeprowadzono go na
budynku nr 15 na osiedlu

placu zabaw w pobliżu budynku nr 28 na osiedlu Władysława Jagiełły. Zainstalowane zostały nowe kolorowe urządzenia, które bawią
i uczą. W roku 2016 zamierzamy gruntownie odnowić
dwa kolejne place. Przeanalizujemy też ich liczbę.
Wydaje się, że aż tyle nie
jest potrzebnych. Lepiej żeby było ich nieco mniej, ale
za to atrakcyjniejszych, bogato wyposażonych i dobrze utrzymanych. Na takich placach przyjemniej
będzie dzieciom oraz ich rodzicom – zapowiada Renata Michałowska, kierownik

Władysława Jagiełły. W kolejce czekają kolejne bloki.
Każdego roku część nakładów przeznacza się na
naprawy chodników i osiedlowych uliczek. Dla poprawy ich stanu oraz zminimalizowania kosztów wystarczy niekiedy przełożyć kostkę brukową zamiast układać
nową. Wiele starań wymaga
także osiedlowa zieleń, która już wymaga rekultywacji
i zabiegów pielęgnacyjnych.
Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców oraz dla poprawy estetyki osiedli w 2015 roku

rozpoczęto zabudowę boksów śmietnikowych, prace
te będą kontynuowane również w kolejnym roku.
Poprawie bezpieczeństwa
na osiedlach sprzyja funkcjonujący od kilku lat monitoring. Przed kamerami nie
ukryli się m.in. złodzieje żeliwnych wpustów do kanalizacji, których działanie mogło
mieć szczególnie przykre następstwa, zagrażało bowiem
zdrowiu i życiu mieszkańców. Monitoring pomógł wykryć tych sprawców a innych
skutecznie zniechęca do bezprawnych działań. (i)
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Dziesiąty pierścień Dąbrówki
Wielce zasłużony dla poznańskiej
kultury Jerzy Grupiński od lat organizuje w prowadzonym przez siebie
Klubie Literackim Dąbrówka turniej jednego wiersza „O pierścień
Dąbrówki”. Siedemnastego listopada w Piątkowskim Centrum Kultury turniej odbył się już po raz dziesiąty. W jubileuszowym konkursie
wzięło udział aż trzydziestu ośmiu
poetów reprezentujących Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Związek
Literatów Polskich a także niezrzeszonych.
Jury w składzie Stefan Pastuszewski oraz poznańscy poeci Jolanta i Stanisław Szwarcowie miało więc trudne
zadanie. Ostatecznie pierwszą nagrodę
– rzeźbę „Pierścień Dąbrówki” autorstwa poznańskiego rzeźbiarza Kazimierza Rafalika otrzymała Ewa Moskalik za
wiersz „Rozejm”.
Dzięki licznym ofiarodawcom przyznano aż jedenaście wyróżnień, a otrzymali je: Piotr Bagiński, Łucja Dudzińska,
Edyta Kulczak, Róża Lakatosz, Jolanta Pawełczyk, Tomasz Rębacz, Andrzej
Sikorski, Katarzyna Stefańska-Mrozik,
Agnieszka Szemiot, Andrzej Szmal i
Barbara Tylman.
Ponadto, kierowana przez Łucję Dudzińską Grupa Literyczna Na Krechę
przyznała swoje wyróżnienie Andrzejowi
Sikorskiemu, Kielnia Tadeusza – nagroda upamiętniająca przedwcześnie zmarłego poetę Tadeusza Stirmera została
wręczona Maciejowi Porzyckiemu, a poetka i plastyczka Jolanta Ciecharowska
wręczyła swój obraz Małgorzacie Mylce.
Jurorzy zwrócili także uwagę na
wiersz Stanisława Chutkowskiego poświęcony ofiarom zamachu w Paryżu.
PIERWSZA NAGRODA
Ewa Moskalik
Rozejm
Na barykady dnia
opadł ciszą zmierzch
ptak zasnął
na najdalszej gałęzi
Odwieszamy na kołek księżyca
procę języka
usuwamy z pamięci
odłamki słów

że nawet w oknach
aż świat się na nich nagle
rozbijazostaje
parę piórek
Tomasz Rębacz
* * *
Słowa mogą biegać
na krótkich średnich i długich dystansach
wszystko zależy od treningu
i predyspozycji języka
tylko zwycięskie sięgają po laury
inne zapomniane
jak smutny stadion o świcie
gdzie mgła zamiast tłumów
dojrzewa do krzyku
Piotr Bagiński
Nietolerancja
Zabij go! Zabij go!! Zabij!!!
Krzyczała kobieta.
Był czarny jak murzyn,
kosmaty jak ortodoksyjny Żyd
Lubię pająki –
sympatia do nich skutecznie
zapobiega delirium.
Jednak zabiłem.
Kiedy przy mnie zasypiała
wszedł jej mąż.
Był długonogim brunetem.
Edyta Kulczak
* * *
jem z Johnem szynkę parmeńską
pleśniowy ser oliwki popijając winem
przybieramy na wadze
John lubi też pojedynkę rosół od mamy
prosta z garnka lub odgrzewany ze słoika
i przybiera na wadze
chodzi na siłownię (po angielsku GYM)
by trenować swoje mięśnie
przybiera na wadze
często przygniata mnie całym ciężarem
czuję się jak bakteria beztlenowa
bynajmniej nie na Mont Blanc
córka wydłubuje mnie z zakamarków
i ogląda w słońcu
Barbara Tylman
* * *
Chciałam napisać wiersz. O przodkach
nie tylko swoich.

WYRÓŻNIENIA
Andrzej Szmal
Z krainy ostatnich ptaków
jemiołuszki drozdy
jesienią szalone
że tyle ich
i tyle jarzębiny
i tyle nieba

Zamierzałam napisać o pewnej dojrzałej
kobiecie ubranej nie w markowe ciuchy lecz
w wytarte dżinsy i pikowaną kurtkę.
I o jej dziwactwie. Bo z głową w chmurach
unikała spojrzeń ludzi mijanych po drodze.
Nie zapamiętując twarzy na zawsze straciła
najważniejsze obrazy swojego życia.

Rano razem
sypiemy ziarno

Maciej Porzycki
Do utraty tchu

O babciach opatulonych w czarne
wełniane chusty i ich pociesznym
dreptaniu. O dziadkach nie mogłam nic
bo z fotografii zapamiętuje się przeważnie
sumiaste wąsiska. Chciałam o matkach
które dla dzieci zawsze jak kwoki
ojcach niekiedy pod wpływem
i o rodzinach rozproszonych po świecie
pod zmienionym nazwiskiem.

Biegniemy w noc
utartym szlakiem
do siódmego nieba

Ostatecznie jednak nie napiszę nic.
Może uczyni to jakiś poeta.

Jean-Luc Godard 1959

Nawet jak się spręży
powietrze nie spełnia
oczekiwań rzeźbiarza
byle gwiazdka zostawia
odciski dłoni lub ramion
na innej płaszczyźnie
kule czy ptaki
jedynie przeszywają
więc guzik zostaje
dane wzięte z powietrza
wciąż nie stwarzają
podstaw do stwierdzenia
a jednak próby całe
to gwałtowne wymachiwanie
jakby nam brakowało
gdy zapiera dech
trzeba mieć gest
Stanisław Chutkowski
Idzie ciemność
ofiarom zamachu w Paryżu
13 listopada 2015
nad Paryżem
zapaliło się niebo
łuna niesie krzyk
krew płynie brukiem
człowiek
zszedł do rynsztoka
słychać płacz Sekwany
znad grobu krzyża
wynurza się ciemność
Stanisław Szwarc

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE CENTRUM
KULTURY
5 I 2016 o godz. 18.00 (wtorek) Spotkanie autorskie Tomasza Rębacza – „Sytuacje”, książkę omówią Stanisław Chutkowski, Stanisław Szwarc. Klubowy debiut Kingi Kasprzyk.
19 I 2016 o godz. 18.00 (wtorek) Zielone wiersze – laureaci, uczestnicy, wydawnictwa konkursów ekologicznych.
Prezentacja twórczości poetyckiej i plastycznej Grażyny Kielińskiej.
2 II 2016 o godz. 18.00 (wtorek) Literackie tradycje Leszna. Wieczór autorski
Eleonory i Ryszarda Biberstajnów – „W
pogodę serca”, „Jak spokój po burzy”.
16 II 2016 o godz. 18.00 (wtorek) „OB
krew i woda”, „Tupanie. ze sobą po drodze” – Łucja Dudzińska prezentuje nowe
książki – oraz debiutantkę Joannę Pylkę-Śmiełowską.
Spotkania w „Dąbrówce”, os. Bolesława Chrobrego 120. Prowadzi Jerzy
Grupiński
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Pokopali przed świętami

XV Gwiazdkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej
odbywał się od 5 do 13
grudnia w Szkole Podstawowej Nr 35 na osiedlu
Władysława Łokietka. W
szkolnej hali sportowej
rozegrano aż 80 spotkań.
W turnieju wystartowały 34 zespoły w czterech
kategoriach wiekowych: A
(roczniki 2003 i młodsi),

B (roczniki 2000 i młodsi),
C (roczniki 1996 i młodsi)
oraz D, czyli Open.
Oto klasyfikacja końcowa turnieju: w kategorii A
pierwsze miejsce zajął Salos, drugie SP-3, trzecie SP
48. W kategorii B pierwsze
miejsce zajął Gim-60, drugie Salos, trzecie Sokół Poznań Winiary. W grupie C
pierwsze miejsce zajął ZSB-

Z Piątkowa na Łotwę
Udanie zakończył się wyjazd zawodników KS Sobieski Poznań na Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy Liepaja 2015.
Łotewskie zawody zgromadziły na starcie prawie 400
zawodników z 10 krajów. Drugie miejsce wywalczył Jakub
Pietrzyk, a trzecie miejsce zajął Michał Parsadanashvili.
Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu PSM oraz zaangażowaniu Sekcji Sportu oraz Administracji Osiedla Jana III
Sobieskiego. (admin)

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

-D, drugie Kopernik 96, a
trzecie Budowlanka.
W kategorii Open Najlepszy był zespół DP Plan,
drugi Młode Wilki, trzeci
Budowlanka, a czwarta Administracja Osiedla Władysława Łokietka.
Wszystkie drużyny, które
zajęły miejsca od pierwszego
do trzeciego, otrzymały medale, dyplomy i nagrody rzeczowe (stroje, getry piłkar-

skie i piłki). Nagrody i medale
wręczali wicedyrektor szkoły,
Katarzyna Norman oraz kierownik administracji osiedla
Władysława Łokietka, Aleksander Meyza.
Organizatorem Turnieju
była Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja Osiedla Władysława
Łokietka oraz Szkoła Podstawowa nr 35.
Tomasz Mierzejewski

Pięć zapaśniczek
z medalami

Bardzo udanie zakończył się dla zawodniczek KS Sobieski Poznań wyjazd na międzynarodowy turniej zapaśniczy Czarny Bór Open. Turniej zgromadził na starcie 250
zawodniczek z 12 krajów.
5 medali to duży sukces trenera Andrzeja Erberta i jego zawodniczek.
Na podium stanęły: Maja Kmiecik (I miejsce, kat. 28
kg), Daria Komorowska (III miejsce, kat. 57 kg), Wiktoria Powałowska (II miejsce, kat. 62 kg), Weronika Sikora
(III miejsce, kat. 48 kg) oraz Karolina Nogaj (III miejsce
kat.75 kg). (admin)

„Echo Piątkowa”
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna
Zapraszamy do reklamy

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32
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Prosto z miasta

Ile racji, tyle władzy
Nowy rok a z nim stare kłopoty i dodatkowo jeszcze nowe problemy. W Poznaniu przełom starego i
nowego roku upłynął pod
znakiem obchodów pierwszego roku rządów w mieście prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Składane przez
niego zapowiedzi i obietnice były wspaniałe, a wychodzi tak jak zwykle. Pijarowskie zagrywki w stylu jeżdżenia po mieście rowerem
czy wchodzenia do ringu z
Dariuszem Michalczewskim
oraz rzucanie przeróżnych,
ale zwykle oderwanych od
realiów pomysłów, to trochę
mało jak na rok rządzenia
sporą ponad półmilionową
aglomeracją z jeszcze większymi ambicjami. Osiągnięć
nowego prezydenta na razie
trzeba ze świecą szukać, ale
na wykazanie się ma czas.
Przed nim trzy lata rządów w tej kadencji i może
jeszcze rozbłyśnie talentami,
nie tylko kolarskimi. Zresztą, poprzednia ekipa też nie
zachwycała, a sprawowała
władzę w mieście przez kilkanaście lat. Chyba jednak

lepiej, żeby obecnie ten wariant się nie powtórzył.

Poznaniacy i miasto mogą tego nie przetrzymać, po
co więc marnować kolejnych ileś lat? Tym bardziej
że każda poważniejsza miejska inwestycja trwa z reguły
parę lat albo jeszcze więcej.
Na efekty podejmowanych
obecnie przedsięwzięć związanych z rewitalizacją ulicy Święty Marcin czy przebudowy starego dworca kolejowego przyjdzie jeszcze
trochę poczekać. Przedstawione jednak plany przerobienia starego dworca
na kompleks biurowo-hotelowo-handlowy z salą biletową i wyjściem na perony
przypominają niegdysiejsze
projekty utworzenia Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego. Zamiast niego
powstała galeria handlowa z przybudówkami, czyli ciasnymi dworcami kolejowym i autobusowym. Oby
więc historia znów się nie
powtórzyła.

Niepokój muszą też bu-

dzić wyrażane jawnie przez
prezydenta-cyklistę oraz jego ludzi zapowiedzi utrudniania życia zmotoryzowanym i zniechęcanie ich
wszelkimi sposobami do
jeżdżenia samochodami po
mieście. Rower i tramwaj
mają swe zalety, i z pewnością warto je popularyzować. Ale świadome tępienie
zmotoryzowanych pachnie
rasizmem komunikacyjnym
i powinno być zakazane. To
oni płacą podatki i zasługują co najmniej na równouprawnienie.

Nowy rok zapowiadał
się spokojnie. Żadnych wyborów i kampanii, a tymczasem wchodzimy weń w
niebywałym ożywieniu politycznym. Wszyscy tak chętnie walczą o demokrację, że
wkrótce może niewiele z niej
zostać. Napięcia i podziały eksponowane w mediach
przenoszą się nie tylko między muzyków Lombardu,
ale także do podstawowych
komórek społecznych, czyli rodzin. Chcąc nie chcąc
przychodzi niekiedy w dys-

kusjach się opowiedzieć za
jedną ze stron. Tylko jakie
to ma znaczenie, czy jesteśmy za trybunałem, podatkiem bankowym czy 500 zł
na dziecko. Przecież diabeł
siedzi w szczegółach tych
rozwiązań. A o nich się nie
dyskutuje. Jedynie wali się
na odlew, bo przecież racja
musi być po naszej stronie.
I nie można nawet dopuścić
myśli, że może jednak ten
drugi ma trochę racji. Pewien stary góral mawiał, że
jak ktoś twierdzi, że ma 50
procent racji, to musi być to
mądry człowiek, jak twierdzi, że ma 70 procent, ooo,
to już musi być bardzo ale
to bardzo mądry człowiek,
ale jak twierdzi, że ma 100
procent racji, to z pewnością jest to szuja i oszust.

Nadchodzące miesiące
pokażą, jak to z tymi racjami będzie. Chociaż w życiu
często bywa tak, że chociaż
my mamy rację, to jednak
inni mają władzę. Obyśmy
w nowym roku mieli jedno
i drugie.
WIST

Patroni ulic piątkowskich

Tomasz Zan (1796–1855)
Ulica Tomasza Zana łączy ulice Zygmunta Wojciechowskiego i Karola Kurpińskiego. Jej patron był
poetą, pisarzem i mineralogiem, działaczem narodowym, wolnomularzem –
przyjacielem Adama Mickiewicza.
Urodzony 21 grudnia
1796 roku w Miasocie (w
Mińszczyźnie), pochodził z
rodziny szlacheckiej. Kierunkiem swego wykształcenia i miejscem największej aktywności związał się
z Wilnem: studiował na
wydziale matematyczn-fizycznym, a potem uzupełniał wykształcenie humanistyczne, równocześnie zarobkując jako nauczyciel.
W czasach studenckich
związał się z ruchem filo-

mackim, gdzie kolegował
się m.in. z Adamem Mickiewiczem i Janem Czeczotem. Towarzystwo Filomatyczne, tajna organizacja
samokształceniowa o profilu głównie naukowo-literackim, dało początek kolejnym związkom akademików polskich w Wilnie.
W 1820 roku Tomasz
Zan założył jawne już Towarzystwo Pożytecznej Zabawy, zwane Promienistymi, a po rozwiązaniu tej
organizacji, pod naciskiem
wileńskiej kapituły, powołał tajne Zgromadzenie Filaretów kształtujących także postawę patriotyczną zaangażowanych w nim osób.
W 1823 roku organizacja
ta przestała istnieć w wyniku aresztowań i procesu

polskich studentów zaangażowanych w ruchu filomackim – co tak wstrząsająco opisał Adam Mickiewicz strofami trzeciej części „Dziadów”.
Przed carskim sądem
stanął także T. Zan; zachował się heroicznie, nie
wydał nikogo, większość
oskarżeń przyjął na siebie. W 1924 roku został
skazany na rok twierdzy
i dożywotnie zesłanie. To
wtedy na Uralu zajął się
badaniem tamtejszych minerałów. Po uwolnieniu, w
latach 1837–1841 był bibliotekarzem w Instytucie
Górniczym w Petersburgu,
następnie wrócił na Litwę.
Zmarł 19 lipca 1855 roku
w Kochaczynie pod Orszą.
Obdarzony charyzmą i

sympatycznym usposobieniem, szybko jednał sobie
przyjaciół i współpracowników. Zasłynął jako poeta
(choć nie należał do panteonu najwybitniejszych mistrzów pióra), pisał sielanki, ballady, elegie, opowieści humorystyczne, wiersze
okolicznościowe i tzw. triolety. Większość z nich jednak ukazała się drukiem
dopiero po śmierci autora.
W okresie międzywojennym opublikowano „Dziennik z lat 1824–1832” T. Zana – wartościowy przyczynek do dziejów owej epoki.
Dodajmy, że nieślubną
wnuczką Tomasza Zana
była słynna poetka polska,
Kazimiera Iłłakowiczówna.
Marek Rezler
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Kobiety ratowniczki
Opatrzę jego rany, bo został skrzywdzony przez matkę i byłe partnerki. Napiszę dla nas piękny scenariusz, a
on się nim zachwyci i zmieni się dla mnie. Pokocham jego sposób życia i dopasuję się do niego niczym puzzel.
Izabela, która przyszła na konsultację do mojego gabinetu,
spotkała mężczyznę, który na początku znajomości „zaczarował” ją opowieściami o swoim trudnym dzieciństwie, o nieudanym małżeństwie ze „złą kobietą”. Ona, zamiast uciekać z takiej relacji, weszła w rolę „ratowniczki”, chcąc mu w ten sposób
wynagrodzić ten cały ból, i oczywiście pomóc.
Role uniemożliwiające bliskość w związku
Wchodzenie w jakąkolwiek rolę zazwyczaj nie jest świadomym wyborem. To nie tak, że kobieta wymyśla sobie romantyczną historię, a następnie realizuje, punkt po punkcie, ten
scenariusz. Ta rola to nasze głębokie, choć błędne przekonanie, że tak należy, albo tylko tak umiemy tworzyć związek.
Spontanicznie, nieświadomie odtwarzamy z dzieciństwa nabyte poprzez naśladowanie naszych opiekunów bądź rodziców,
zapisane w głowie utrwalone schematy reakcji i relacji. Każdy
z nas nosi w sobie podświadome treści, które niejako każdego dnia nami rządzą.
Moja klientka Izabela – kobieta ratownik – też miała ambicję,
aby najpierw opatrzyć swojemu mężczyźnie rany z przeszłości, a następnie wynagrodzić mu to, co przeżył, zmienić wizerunek kobiety w jego oczach,. Niestety, w tym związku była od
samego początku skazana na porażkę, nie doznając bliskości
emocjonalnej, ani też nie stworzyła partnerskiego związku, o
jakim od dawna marzyła. Jeśli dorosła kobieta ma przekonanie, że będzie wielkim przełomem w życiu partnera, to jej cała
energia idzie wyłącznie na to, aby go uzdrowić. I zaczyna się
takie toksyczne tango. On udowadniać jej będzie, że zna zakończenie każdej miłosnej historii („każda baba jest taka sama”, „każdej tylko chodzi o jedno”), a ona jemu, że się myli i
tym razem z nią będzie inaczej.
Tylko, że ona, aby pokazać mu inny świat, „odczarować”
jego przekonania bierze całą odpowiedzialność za związek na
siebie, a on jest bierny, nie robiąc dla niej nic, czekając aż potwierdzi się, że miał rację, że wszystkie kobiety są złe. Dlatego, mając tendencję do wchodzenia w rolę ratownika, trzeba
być bardzo uważnym od samego początku znajomości. Jeżeli
spotyka się osobę, która opowiada nam o swojej trudnej przeszłości, która tak głośno ciągle przy nas cierpi, bezustannie na
wszystko i na wszystkich narzeka, to wysoce prawdopodobne
jest, że mamy do czynienia z kimś, kto liczy, że wejdziemy w
rolę jego ratownika. Jeśli ktoś chce nas zaangażować do leczenia swojej przeszłości, warto przyjrzeć się, w co wchodzimy, a raczej, w co się pakujemy. Ten mężczyzna trzyma w sobie ból i nie zamierza go puścić, jest w poczuciu krzywdy, które jest ciepłym gniazdkiem i z którego nie warto rezygnować.
Właśnie na jego bazie tworzy wszystkie relacje z ludźmi, zapraszając ich do swojego obolałego świata. Takiej wizji świata
towarzyszy postawa „ja jestem ok, a wszyscy inni są nie ok”,
czyli to wszyscy inni muszą się zmienić, tylko nie ja. Dla kobiet
ratowniczek taki typ, niestety, często jest atrakcyjny. Kobieta, w
cudzysłowie „partnerka”, bo związek partnerski polega na wzajemnym wspieraniu się – nie może w takim związku w ogóle
powiedzieć o swoich problemach i potrzebach. Mojej klientce
także towarzyszyło przekonanie, że związek nie jest po to, aby
mówić o sobie, ale po to, aby zajmować się mężczyzną. Godziła się z tym, licząc, że to tylko etap przejściowy w tej relacji
i kiedyś w końcu będzie „normalnie”.
Skąd się biorą?
Izabela pochodziła z domu, gdzie mama była w związku taką „znikającą” kobietą, uzależnioną od nastroju, reakcji i
potrzeb swojego męża. Widziała to dorastająca Izabela oraz,
że nie należy liczyć się ze swoimi potrzebami i że w związku
z mężczyzną nie ma przestrzeni i przyzwolenia na mówienie
o nich wprost. Izabela skorzystała z tych samych nieprawidłowych wzorców. Znała tylko tę rolę i wierzyła, że to jest jedyna
rola, w którą powinno się wchodzić w relacji z mężczyzną. Generalnie ma rację – ludziom należy pomagać, w związku należy
się wspierać, tylko że to wspieranie powinno być obustronne.

Jeżeli jest tak, że ja ciągle daję, a nic nie dostaję, i liczę że to
się zmieni w bliżej nieokreślonej przyszłości, w końcu zaczynam czuć się skrzywdzona. Co to oznacza dla związku? Nic
dobrego. Izabela ratując swoją „ofiarę”, sama zaczęła nią być.
I tym sposobem, zamiast dwóch partnerów mamy dwie ofiary.
Ta druga ciągle żyje w niespełnieniu, niedosycie. Moja klientka w momentach, kiedy rodził się w niej bunt, ciągle pamiętała,
kogo ma po drugiej stronie, więc nic nie mówiła, bo za wszelką
cenę nie chciała być kolejną zołzą w jego życiu.
Dysfunkcyjnym czynnikiem jest fakt, że ten związek zaczyna się właśnie w takim schemacie utrwalać obu stronom. I powiedzenie nagle „to mi przeszkadza, ciągle zajmujemy się leczeniem twoich ran, mam dość”, jest dla drugiej strony szokiem i niezrozumiałą, bardzo gwałtowną próbą przewrócenia
do góry nogami dotychczasowych zasad. Taka konfrontacja
jest bardzo bolesna i taki związek może zawisnąć na włosku
czy wręcz może się rozpaść. A tego ona także bardzo się boi.
Każdy człowiek boi się, że ktoś, kogo pokochał, może go w tej
nowej, prawdziwej odsłonie, bez maski i ukrywania potrzeb nie
zaakceptować. Jednak taki związek na dłuższą metę i tak się
nie uda. Nie uda się, bo to nie jest dojrzała emocjonalnie relacja.
W związku dwóch dorosłych osób jest tak, że co jakiś czas
jednej ze stron powija się noga, ale jeśli działa mechanizm –
dziś pomagam tobie i liczę na to, że kiedy ja będę potrzebować, również dostanę od ciebie pomoc, to wszystko jest w porządku. Wspieranie się jest wartością dojrzałego emocjonalnie związku. Kobieta w roli ratowniczki tej wartości nie dostaje,
ona tylko wiele inwestuje w związek. Poświęcanie się w związku jednej strony działa jak efekt kuli śnieżnej. Nagromadzenie
niespełnienia, samotność doprowadza kobietę ratowniczkę do
frustracji, a związek do ściany. Niektóre kobiety ratują partnera
i uzdrawiają jego przeszłość, inne lubią zatopić się w świecie
swoich złudzeń. Poznając mężczyznę, który np. nie chce brać
ślubu czy mieć dziecka, a kobieta tego chce, zakochuje się w
nim, wierząc że on z czasem zmieni swoje poglądy i oświadczy się jej, i zamarzy o byciu ojcem.
Kobiety te, zamiast zobaczyć człowieka, którego mają przed
sobą, chcą widzieć i widzą kogoś innego. W relacji doświadczają niedojrzałości mężczyzny, manifestującej się spóźnieniami, niedotrzymywaniem słowa, umów albo gdy partner jest pod
dużym wpływem matki. Kobiety te naiwnie wierzą, że z czasem wszystko mu to przejdzie i stanie się nagle odpowiedzialny. Dorosły człowiek, jeśli tego sam chce, w jakimś określonym
zakresie może zmienić się dla swojego partnera. Jednak taka
zmiana, głębsza, a nie powierzchowna, może dokonać się wtedy, gdy kogoś akceptujemy, kiedy go przyjmujemy takiego, jakim jest. Jest to kompletne zaprzeczenie tego, czego oczekuje
kobieta marzycielka. Jeśli kogoś akceptujemy, kochamy, chcemy z nim być, to on dostaje od nas coś tak cennego, że może
zechcieć zmienić pewne swoje zachowania po to, aby z nami
być. Ale to on podejmuje decyzję o tej zmianie. Kobiety potrafią
bardzo długo tkwić w związku, który od początku był w jakimś
sensie zaburzony. W którym żadna ze stron tak naprawdę nie
jest szczęśliwa, dla obydwóch stron taka relacja jest w rezultacie niszcząca, rodząc konflikty. Gdy para jest w autentycznej,
bliskiej relacji, dąży, by pojawiające się problemy rozwiązywać
konstruktywnie. Obojgu zależy, by żadne nie wyszło z konfrontacji przegrane, gdyż w konsekwencji przegrywa cały związek.
Partnerzy ryzykują otwartość w kwestiach trudnych, bo prowadzi to do pogłębienia więzi. Ich wzajemne relacje pozbawione
są utrwalonego schematu i dlatego długo zachowują świeżość.
Partnerzy dzielą się swoimi wizjami świata, konfrontują ze swoją odmiennością, a gdy o coś walczą – stosują zasady fair play.
Kobiety puzzle
Jest także typ kobiet, które wcielają się w rolę przeciwną do
roli marzycielki. To takie, które za wszelką cenę chcą dopasować
się do partnera. Do jego sposobu życia, jego pasji, przy okazji
przestając być sobą i stając się pasującym do mężczyzny puzzlem. Są kobiety, które tę role potrafią grać, są mężczyźni szukający właśnie takiej elastycznej partnerki, która będzie się do
nich dostosowywać i żyć jego życiem. Takie osoby mają niejaDokończenie na stronie 16
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BLAGA

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru brzmiało: Radości i prezentów.
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1
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MEKCE

LITERACKI
NOBLISTA

DOMENA
ANGOLI

HUMORKI
- Sorki, masz może papierosa?
- Mam, ale wiesz, że
to obrzydliwe przyzwyczajenie?
- Palenie?
- Żebranie!

- Mamo, żenię się.
- A jak ona ma na imię?
- Roman.
- Przecież to chłopiec…
- Coście się tak wszyscy
uparli, w przyszłym tygodniu Roman kończy czterdziestkę, a wszyscy w kółko:
chłopiec i chłopiec!

- Co to jest urlop, tato?
- Urlop to kilkanaście
dni w roku, kiedy przestaje
się robić to, co każe szef, a
zaczyna się robić to, co każe żona.
Krzyżówka nr 1

4
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KRZEW
WIECZNIE
ZIELONY

VIP

12

AUSTRALIAN
OPEN W
SKRÓCIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13

Gwiazdy mówią... po naszymu 
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.
WAGA (23.09 - 22.10). Wew wokoło znów się szykują fest zmiany.
BARAN (21.03 - 20.04). Święta jakoś przepynkałeś, ale zaś wew
Ale zaś miej na to rułę. Daj se luz i zamiast cięgiem szporać, lajsnij se
karnawale zbytnio się nie staluj, ino do roboty się przyłóż, a wnet uzornowy dyrdon abo pojedź brechtać się w ciepłych morzach.
gujesz wuchtę bejmów i będziesz se mógł lofrować po świecie.
SKORPION (23.10 - 22.11). Zez famułą da się wytrzymać. Nie
BYK (21.04 - 21.05). W nowym roku skapną ci fest propozycje
ma się więc co na nią borchać. A zaś wspólne dylanie i blubranie będzie
dobrych interesów albo chociaż zmiany roboty. Bez żodnego bręczenia
wszystkim plożyć, zwłaszcza gzubom.
chwytaj okazje, sukces murowany i sporo bejmów w kabzie.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Jakoś ten poświąteczny czas trzeba
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Rajza ze starą eką wew góry na narty
przyniesie nowe znajomości i fest pomysły. Ale zaś uwożej, byś na babędzie przepynkać. Ale zaś jak się ze szwungiem weźmiesz do roboty
langach za wiela zdrowia i bejmów nie przenorał.
i trochę pochapiesz, to bejmy same skapną do kabzy.
RAK (22.06 - 22.07). Daj se trochę luzu z porzundkami wew chałuKOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Zez tego glapienia się wew telepie. Na to zawsze jest czas. Lepiej wybierz się z cołką famułą, zwłaszcza
wizor nic dobrego nie będzie, ino z nerwów w jakie choróbsko wpadzaś ze szczunami do marketu albo na jakie słodkie.
niesz. Lepiej zajmij się porzundkami wew kwitach i rachunkach.
LEW (23.07 - 22.08). Przestań się borchać i brynczeć na szczunów
WODNIK (21.01 - 20.02). Szykuje ci się trochę karnawałowych
szaleństw i słodkiego przesiadywania za stołem. Ale zaś uwożej na różi kejtra. Rodzinny wygib na weekend będzie cołkiem fest. Ino uważajne berbeluchy i zbytnio się przed wiarą nie staluj.
cie, by nie narobić sobie jakiej poruty i zdrowia nie przenorać.
RYBY (21.02 - 20.03). Bez te chlabrę i śnieg ino byś nygusował
PANNA (23.08 - 22.09). Przestań się już borchać na starą wiarę.
wew chałupie i glapił się w telenowele abo komputer. Zamiast tyle barKarnawałowe lofrowanie i blubranie będzie ci plożyć. Ale zaś nie daj się
łożyć, lepiej zabierz się do chapania i zorgowania bejmów.
im przekabacić i bejmów na byle co nie wydawaj.
Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. Adres redakcji: 60-681 Poznań, os. B. Chrobrego 117, pokój 81, www.echopiatkowa.pl,
e-mail: echopiatkowa@o2.pl. Dyżur red. poniedziałki 16.30 - 17.00. Druk: Drukarnia Colgraf. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów.
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Mieczys³awa, Marii, NOWY ROK
Bazylego, Grzegorza
Danuty, Genowefy
Anieli, Angeliki
Szymona, Edwarda
Kacpra, Melchiora, Baltazara, TRZECH KRÓLI
Rajmunda, Lucjana
Seweryna, Mœcis³awa
Marceliny, Juliana
Jana, Wilhelma
Honoraty, Matyldy
Arkadiusza, Czes³awy
Weroniki, Hilarego
Feliksa, Krzesimira
Paw³a, Domos³awa
Marcelego, W³odzimierza
Antoniego, Jana
Ma³gorzaty, Piotra
Henryka, Mariusza
Fabiana, Sebastiana
Agnieszki, Jaros³awa, DZIEÑ BABCI
Anastazego, DZIEÑ DZIADKA
Ildefonsa, Rajmunda
Franciszka, Felicji
Mi³osza, Tatiany
Tytusa, Tymoteusza
Jerzego, Anieli
Tomasza, Juliana
Franciszka, Zdzis³awa
Martyny, Macieja
Jana, Ludwiki
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Brygidy, Ignacego
Marii, Miros³awa
Oskara, B³a¿eja
Joanny, Weroniki, TŁUSTY CZWARTEK
Adelajdy, Agaty
Paw³a, Doroty
Ryszarda, Romualda
Hieronima, Sebastiana
Apolonii, Eryki, OSTATKI
Jacka, Scholastyki, POPIELEC
Marii, Olgierda
Eulalii, Modesta,
Katarzyny, Grzegorza
Cyryla, Metodego, WALENTYNKI
Jowity, Faustyna
Danuty, Julianny
Zbigniewa, Aleksego,
Konstancji, Szymona
Konrada, Arnolda
Leona, Ludomira
Piotra, Eleonory
Ma³gorzaty, Wiktora
Polikarpa, Izabeli
Bogusza, Macieja
Cezarego, Wiktora
Aleksandra, Miros³awa
Anastazji, Gabriela
Józefa, Makarego
Augusta, Romana
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Józefa, Wojciecha, ŒWIÊTO PRACY
Zygmunta, Atanazego
Marii, KONSTYTUCJI 3 MAJA
Moniki, Floriana
Ireny, Waldemara
Filipa, Jakuba
Benedykta, Ludmi³y
Stanis³awa, Marka
Grzegorza, Katarzyny
Antoniny, Izydora
W³adys³awa, Ignacego
Pankracego, Dominika
Gerwazego, Roberta
Bonifacego, Macieja
Zofii, Izydora, ZIELONE ŚWIĄTKI
Szymona, Andrzeja
Brunona, S³awomira
Aleksandry, Eryka
Kryspina, Piotra
Aleksandra, Bernardyna
Jana, Wiktora
Heleny, Wies³awy
Iwony, Emilii
Joanny, Zuzanny
Grzegorza, Urbana
Pauliny, DZIEŃ MATKI, BOŻE CIAŁO
Juliana, Augustyna
Justyny, Jaromira
Magdaleny, Teodozji
Jana, Karola,
Anieli, Petroneli

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jakuba, Konrada, DZIEÒ DZIECKA
Marcelina, Piotra
Leszka, Kwiryna
Franciszka, Karola
Bonifacego, Walerii
Norberta, Dominiki
Roberta, Wies³awa
Seweryna, Maksyma
Pelagii, Felicjana
Ma³gorzaty, Bogumi³a,
Barnaby, Feliksa
Jana, Janiny
Antoniego, Lucjana
Rufina, Walerego
Jolanty, Wita
Aliny, Anety
Laury, Marcjana
El¿biety, Marka
Romualda, Protazego
Bogny, Bogumi³y
Alojzego, Alicji
Pauliny, Tomasza
Wandy, Zenona, DZIEŃ OJCA
Danuty, Jana
Doroty, Wilhelma
Jana, Paw³a
W³adys³awa, Cyryla
Ireneusza, Leona
Piotra, Paw³a
Emilii, Lucyny
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Antoniny, Albina
Heleny, Paw³a
Kunegundy, Tycjana
Kazimierza, Eugeniusza
Adriana, Fryderyka
Ró¿y, Wiktora
Perpetuy, Felicyty
Jana, Beaty, DZIEŃ KOBIET
Franciszki, Brunona
Cypriana, Marcelego
Konstantego, Benedykta
Bernarda, Alojzego
Bo¿eny, Krystyny
Matyldy, Leona
Ludwiki, Klemensa
Izabeli, Hilarego
Zbigniewa, Patryka
Cyryla, Edwarda
Bogdana, Józefa
Klaudii, Maurycego
Benedykta, Lubomira
Katarzyny, Bogus³awa
Pelagii, Feliksa
Gabriela, Marka
Marii, Marioli
Emanuela, Teodora
Lidii, Ernesta, WIELKANOC
Anieli, Jana, WIELKANOC
Wiktoryna, Eustachego
Jana, Amelii
Balbiny, Kornelii
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Haliny, Mariana
Juliana, Urbana
Anatola, Tomasza
Teodora, El¿biety
Karoliny, Antoniego
Dominiki, £ucji
Cyryla, Metodego
El¿biety, Eugeniusza
Weroniki, Zenona
Olafa, Filipa
Benedykta, Olgi
Jana, Brunona
Andrzeja, Kingi
Kamila, Bonawentury
W³odzimierza, Henryka
Marii, Benedykta
Jadwigi, Bogdana
Kamila, Szymona
Wincentego, Marcina
Czes³awa, Ma³gorzaty
Daniela, Wawrzyñca
Marii, Magdaleny
Brygidy, Apolinarego
Kingi, Krystyny
Krzysztofa, Jakuba
Anny, Joachima
Julii, Natalii
Wiktora, Walentego
Marty, Olafa
Piotra, Ludmi³y
Ignacego, Heleny
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Gra¿yny, Zbigniewa
Franciszka, Teodozji
Ryszarda, Sylwestra
Izydora, Wac³awa
Ireny, Wincentego
Celestyna, Wilhelma
Jana, Rufina
Maksyma, Seweryna
Wielkanoc, Marii,
Makarego, Micha³a
Filipa, Leona,
Juliana, Zenona
Przemys³awa, Idy
Waleriana, Justyny
Teodora, Anastazji
Bernadetty, Julii
Roberta, Rudolfa
Bogus³awy, Alicji
Adolfa, Leontyny
Agnieszki, Czes³awa,
Feliksa, Anzelma,
£ukasza, Leona
Jerzego, Wojciecha
Grzegorza, Fidelisa
Jaros³awa, Marka
Marzeny, Marii
Zyty, Teofila
Piotra, Ludwika
Katarzyny, Roberta
Piusa, Mariana
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Alfonsa, Juliana
Euzebiusza, Gustawa
Nikodema, Lidii
Dominika, Protazego
Mariana, Oswalda
S³awy, Jakuba
Sykstusa, Donaty
Cypriana, Dominika
Ryszarda, Romana
Borysa, Wawrzyñca
Zuzanny, W³odzimierza
Klary, Lecha
Diany, Hipolita
Alfreda, Maksymiliana
Marii, WNIEBOWZIÊCIE NMP
Stefana, Rocha
Jacka, Julianny
Heleny, Ilony
Boles³awa, Jana
Bernarda, Sobies³awa
Joanny, Piusa
Cezarego, Zygfryda
Ró¿y, Filipa
Bart³omieja, Jerzego
Józefa, Ludwika
Marii, Zefiryny
Moniki, Cezarego
Patrycji, Augustyna
Sabiny, Jana
Feliksa, Ma³gorzaty
Bohdana, Rajmunda
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Bronis³awy, Idziego
Juliana, Stefana
Izabeli, Grzegorza
Ró¿y, Rozalii
Doroty, Teodora
Beaty, Eugeniusza
Reginy, Melchiora
Marii, Adrianny
Piotra, Sergiusza
£ukasza, Miko³aja
Jacka, Piotra
Marii, Gwidona
Jana, Eugenii
Bernarda, Cypriana
Albiny, Nikodema
Korneliusza, Cypriana
Roberta, Justyny
Stefanii, Ireny
Teodora, Januarego
Eustachego, Euzebii
Hipolita, Mateusza
Maurycego, Tomasza
Tekli, Bogus³awa
Gerarda, Teodora
W³adys³awa, Aurelii
Kosmy, Damiana
Wincentego, Justyny
Wac³awa, Marka
Micha³a, Gabriela, Rafa³a
Hieronima, Felicji
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Danuty, Remigiusza
Dionizego, Teofila
Teresy, Jana
Rozalii, Franciszka
Apolinarego, Placyda
Artura, Brunona
Marii, Marka
Brygidy, Pelagii
Wincentego, Arnolda
Daniela, Leona
Aldony, Emila
Rudolfa, Maksymiliana
Edwarda, Teofila
Bernarda, Kaliksta
Jadwigi, Teresy
Ma³gorzaty, Aurelii
Ignacego, Wiktora
Juliana, £ukasza
Paw³a, Ziemowita
Ireny, Jana
Urszuli, Jakuba
Filipa, Salomei
Seweryna, Honorata
Marcina, Antoniego
Bonifacego, Darii
Lucjana, Ewarysta
Iwony, Sabiny
Szymona, Tadeusza
Wioletty, Felicjana
Zenobii, Przemys³awa
Krzysztofa, Urbana
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Konrada, WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH
Bohdana, Tomasza, ZADUSZKI
Sylwii, Marcina
Karola, Olgierda
El¿biety, S³awomira
Feliksa, Leonarda
Antoniego, Ernesta
Seweryna, Bogdana
Ludwika, Aleksandra
Leona, Ludomira
Marcina, ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI
Renaty, Witolda
Benedykta, Stanis³awa
Emila, Wawrzyñca
Alberta, Leopolda
Gertrudy, Edmunda
El¿biety, Grzegorza
Romana, Karoliny
Salomei, Seweryna
Feliksa, Anatola
Janusza, Konrada
Cecylii, Marka
Adeli, Klemensa
Flory, Jana
Katarzyny, Erazma
Konrada, Sylwestra
Waleriana, Wergiliusza
Zdzis³awa, Stefana
B³a¿eja, Saturnina
Andrzeja, Justyny
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Natalii, Edmunda
Pauliny, Balbiny
Franciszka, Kasjana
Barbary, Jana
Sabiny, Krystyny
Miko³aja, Emiliana
Ambro¿ego, Marcina
Marii, Klemensa
Leokadii, Wies³awa
Julii, Bogdana
Daniela, Waldemara
Aleksandra, Joanny
£ucji, Otylii
Alfreda, Jana
Celiny, Waleriana
Albiny, Zdzis³awa
£azarza, Olimpii
Bogus³awa, Gracjana
Dariusza, Gabrieli
Bogumi³a, Dominika
Tomasza, Piotra
Honoraty, Zenona
Ma³gorzaty, Wiktorii
Adama, Ewy, WIGILIA
Eugenii, Piotra, BO¯E NARODZENIE
Szczepana, Dionizego, BO¯E NARODZENIE
Jana, Cezarego
Teofili, Antoniego
Tomasza, Dominika
Eugeniusza, Seweryna
Sylwestra, Melanii
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Korona pomaga dzieciom
świąt obchodzonych zgodnie z polską
tradycją oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej w klubie. Rafał Kupś, pełniący obowiązki prezesa PSM, zauważył że najważniejsze jest, że członkowie dobrze się w klubie czują, i tego
im też życzył na przyszłość.
L. Kłos krótko opowiedziała o działaniach klubowiczów. Opiekują się oni
młodzieżą z dwóch ośrodków: w Stemplewie i w Mosinie. Z okazji świąt dla
obu przygotowali wiele prezentów.
Część to dary seniorów, a część pozyskali od sponsorów. W podzięce goście ze Stemplewa przekazali zaangażowanym w pomoc seniorom, członkom rady osiedla i pracownikom Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
podziękowania wraz z kalendarzami
oraz własnoręcznie przez dzieci wykonanymi sercami z piernika.
W przedświąteczny czas we
wszystkich klubach seniora na
Piątkowie odbyły się spotkania,
podczas których łamano się opłatkiem i życzono spokojnych oraz
radosnych świąt. Klub Korona na
osiedlu Bolesława Śmiałego zaprosił na swoje spotkanie osoby,
z którymi blisko współpracował w
mijającym roku.
Byli wśród nich m.in. Jarosław
Rosochacki, konsul honorowy Albanii (pojechał z grupą zainteresowanych seniorów do tego kraju i służył
im za przewodnika), Andrzej Zielon-

ka ze współpracownikami z ośrodka
szkolno-wychowawczego w Stemplewie
(seniorzy i wychowankowie odwiedzają się wzajemnie i wspierają), Aldona
Anastasow z Miejskiej Rady Seniorów
(przyniosła wiadomość o styczniowym
kursie na temat smartfonów oraz o tanich biletach dla seniorów na film 3D
w kinie Pałacowym), Danuta Lulewicz
z Rady Nadzorczej PSM.
Ludmiła Kłos, instruktorka klubu,
podkreśliła na początek, że żadne wypieki na stołach nie zostały kupione,
wszystko było dziełem członkiń klubu. Kierownik administracji osiedla,
Wiesław Konieczny, życzył spokojnych

Zespół wokalny Korona pod kierownictwem Beaty Łuczak zaśpiewał
wiązankę kolęd. Niektóre były mniej
znane, za to przepiękne. Te znane śpiewano wspólnie. (maja)

Kobiety ratowniczki

Dokończenie ze strony 13

ko podświadomy detektor, wyczuwają siebie w eterze i tworząc
związek, po prostu wchodzą w role, które dobrze znają. Tkwią
potem w tych związkach, bo one wydają się im przewidywalne
i bezpieczne, co wcale nie oznacza szczęśliwe. Żadna z tych
ról nie pozwala na zbudowanie w związku prawdziwej bliskości
emocjonalnej, bo bliskość to bycie przy sobie dwojga ludzi, którzy siebie znają, akceptują siebie takimi, jacy są, szanują siebie
nawzajem, są otwarci na „inność” partnera. Wchodząc w takie
role, nie ma szans na bliskość, nie ma dla niej przestrzeni. Aby
się znalazła, trzeba zdjąć maski i wyjść z tych ról. To pierwszy i
niezbędny krok do zbudowania bliskości w związku.
Małgorzata Remlein
psycholog
Autorka jest psychologiem. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób
dorosłych oraz terapię par. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń lękowych.
Gabinet Psychologiczny – 660 140 488 lub www.malgorzataremlein.pl

OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU
WSZYSTKIE PIZZE -25%*
oferta obowiązuje w lokalu i na wynos
bez dowozu

Poznań-Piątkowo, ul. Jaroczyńskiego 22A,
tel. (61) 822 33 44, (61) 825 35 28
*dotyczy rozmiaru 24 i 31 cm

