
styczeń 2018
ISSN 1505-4497
Nr 1/270  rok XXI

Bezpłatna
www.psm.poznan.pl

Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom

w
w

w
.a

hm
ed

.p
l

KARTA RABATOWA UPOWAŻNIA 
DO ZNIŻKI W WYSOKOŚCI 15% 

DOTYCZY CAŁEGO MENU
NIE OBOWIĄZUJE W DOWOZIE

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

                                    OBIADY DOMOWE

chrzciny * komunie * rocznice ślubu
stypy * garmażerka * catering

os. Bolesława Śmiałego 4a 
(pawilon naprzeciw Poczty)

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

tylko u nas
bezterminowo
od zaraz

internet
telewizja
światłowód

Do zobaczenia w domu. eastwest.com.pl

ŚWIATŁOWÓD

750 Mb/s

Wszelkiej pomyślności,Wszelkiej pomyślności,
 wielu pięknych  wielu pięknych 

i szczęśliwych chwili szczęśliwych chwil
w Nowym 2018 Roku,w Nowym 2018 Roku,

spełnienia marzeń spełnienia marzeń 
i nadzieii nadziei

życzą życzą 
Zarząd, administracje osiedli,Zarząd, administracje osiedli,

Rada Nadzorcza PSMRada Nadzorcza PSM
oraz redakcja Echa Piątkowaoraz redakcja Echa Piątkowa

Kto mistrzem dekoracji?
Na osiedlu Bolesława Śmiałego latem oceniano ukwieco-

ne balkony, a teraz rada osiedla ogłosiła nowy konkurs – na 
najładniej świątecznie udekorowany balkon. Nie trzeba się 
zgłaszać, jury samo będzie szukało kreatywnych mieszkańców. 
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 Gwiazdor i kolędy na Batorego

– Nie wyobrażam so-
bie, by nie było tego spo-
tkania – rozpoczęła Gra-
żyna Grzeszkowiak z ra-
dy osiedla Stefana Bato-
rego – i… rozdała wszyst-
kim obecnym piernikowe 
serduszka kupione za 
własne pieniądze.

Rada wraz administracją 
osiedla Stefana Batorego od 
wielu lat w okresie przed-
świątecznym organizują wi-
gilijne spotkanie dla dzieci 
z osiedla i ich opiekunów. 
Jest okazja, by się spotkać 
i porozmawiać, posłuchać i 
pośpiewać kolędy. A dzieci 

cieszą się już na długo wcze-
śniej – wiedzą, że po tym 
spotkaniu wyjdą z pięknymi 
paczkami od Gwiazdora. Tak 
było też 20 grudnia.

Zaproszeni goście złoży-
li wszystkim życzenia spę-
dzenia świąt Bożego Na-
rodzenia w ciepłej rodzin-
nej atmosferze, a w nowym 
roku – spełnienia marzeń. 
Ksiądz proboszcz Jan Le-
siński dodał na koniec, że 
dzielimy się opłatkiem, tym 
znakiem miłości i jedno-
ści, składając sobie życze-
nia wszystkiego najlepsze-
go. Wszyscy obecni, łącz-

nie z dziećmi, przełamali się 
więc opłatkami.

Nim Gwiazdor rozpoczął 
rozdawanie prezentów, Gra-
cjan jako pierwszy i najbar-
dziej śmiały zaśpiewał kolę-
dę, za co został nagrodzony 
upominkiem.

– W tym roku paczki 
przygotowano dla 23 dzie-
ci. Znalazły się w nich po-
ściele w motywy dziecięce, 
prześcieradło, gry elektro-
niczne, słodycze z Milki. 
Było też pieczywo świątecz-
ne dla mam, owoce, kredki 
i pisaki. Na twarzach dzieci 
i opiekunów widać było ra-
dość i zadowolenie.

Gwiazdor nie ociągał się 

z obdarowywaniem dzieci. 
A one, dopóki nie wyczyta-
no ich nazwiska, nie zwra-
cały na nic wokół siebie 
uwagi. Ale tak właśnie po-
winno być!

Lidia Leitgeber śpiewała 
polskie kolędy, a przygrywał 
jej na organach Sławomir 
Sikora. (big) 

Dzielić się sercem jak opłatkiem

Wyrwany na środek 
sali poznański poeta Do-
minik Górny spontanicz-
nie złożył chyba naj-
piękniejsze życzenia, ja-
kie udało się nam ostat-
nio usłyszeć. Życzył by-
śmy potrafili się dzielić 
sercem jak opłatkiem. 
Trudno się nie zadu-
mać…

19 grudnia w  klubie „Ko-
rona” na osiedlu Bolesława 

Śmiałego przy stole suto 
zastawionym własnoręcznie 
upieczonymi ciastami oraz 
owocami odbyło się dorocz-
ne spotkanie wigilijne. Przy-
byli seniorzy i instruktorzy 
klubu oraz zaproszeni go-
ście: przedstawiciele rady 
i administracji osiedla, Ra-
dy Nadzorczej Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Przyjechali także goście z 
zaprzyjaźnionego ośrodka 

dla młodzieży w Stemple-
wie, w tym czwórka dzieci 
z gwiazdorowymi czapka-
mi na głowach. Wzajemnie 
wręczano sobie upominki: 
anioła od dzieci ze Stemple-
wa oraz dary od seniorów z 
„Korony” i uczniów z Zespo-
łu Szkół Przemysłu Spożyw-
czego, którzy lekko zachę-
ceni przez Urszulę Cichą w 
ubiegłym roku, w tym sami 
się zorganizowali i przygo-
towali paczki od młodzieży 

dla młodzieży. Wyróżniła 
się w tym klasa III b, której 
uczeń przyszedł na spotka-
nie do klubu. Ludmiła Kłos 
poinformowała też o zbiórce 
seniorów na hospicjum na 
Ratajach, 460 zł przekaza-
no właśnie przed świętami.

Zespół wokalny z „Koro-
ny” pod kierownictwem Be-
aty Łuczak zaśpiewał wią-
zankę kolęd, do których 
ochoczo włączali się przyby-
li na spotkanie. (big)
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Przeprowadzki prywatne i firmowe
Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli

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

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

                  tel. 601 999 570 
 

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

WARZYWA 
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

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

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

Gabinet Weterynaryjny
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób 

psów i kotów,
chirurgia, czipowanie 

i wystawianie paszportów

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

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

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 
Tel. 61 822 78 57,  601 56 87 32 

  

  

  

Grupa rekreacyjna dla dorosłych zaprasza na zajęcia:

gdzie przy pomocy ćwiczeń znanych ze sztuk walk:
    • Poprawiamy kondycję i humor
  • Spalamy kalorie i dobrze się bawi my
• Poznajemy techniki Judo i samoobrony, zwiększając pewność siebie

Treningi: wtorki i czwartki 19:30
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Os. Władysława Łokietka 104
 czarnykotjudo@gmail      facebook.com/judo.fi tness.poznan

 Ortopedia Dorosłych i Dzieci

PROF. DR HAB. MED. 
MAŁGORZATA WIERUSZ-KOZŁOWSKA

specjalista ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu

Gabinet:Poznań, Różany Potok
ul. Umultowska 100A
Rejestracja:61 877 95 93, 609 103 405

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

Coraz w ięcej aktualnych informacji
o sprawach 

Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

w zakładce 
INFORMACJE I KOMUNIKATY

na www.psm.poznan.pl
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Wyprawy z KOiR

Przez dżunglę i… osiedla

Za oknem śnieg i 
mróz, a w auli XV Li-
ceum Ogólnokształcą-
cego na os. Bolesława 
Chrobrego poznański po-
dróżnik, Dominik Szmaj-
da, snuł opowieść o sa-
motnej wędrówce przez 
gorącą afrykańską dżun-
glę. Uczestnicy kolejne-
go spotkania Klubu Od-
krywców i Reporterów 
z zainteresowaniem słu-
chali opowieści o zma-
ganiach z upałem oraz 
puszczą pełną lian, poto-
ków, owadów, małp i sło-
ni leśnych.

Właśnie spotkanie z tym 
olbrzymem było najbardziej 
dramatycznym przeżyciem 

podróżnika podczas prze-
mierzania parku narodo-
wego Salonga położonego 
w Kongo. Jest to najwięk-
szy na świecie obszar chro-
nionych deszczowych lasów 
równikowych. – Wędrów-
ka przez nie była dla mnie 
wielkim wyzwaniem. Poko-
nywanie kolejnych odcin-
ków dziewiczej dżungli oka-
zało się niezwykle trudnym 
zadaniem, zwłaszcza że na 
ramionach miałem prawie 
30-kilogramowy plecak. Po 
kilku dniach i nocach spę-
dzonych w lesie zdecydo-
wałem powrócić na utarte 
ścieżki, które prowadziły do 
kolejnych wiosek. Ich miesz-
kańcy przyjmowali mnie 

niezwykle życzliwie, ale nie 
kryli zdziwienia, po co się 
tak męczę, wędrując po tych 
prawie dzikich terenach. 
Oni bowiem najchętniej by 
stąd wyjechali do miast – 
opowiadał D. Szmajda.

Jego jednak Afryka wciąż 
przyciąga i w styczniu wyru-
szy znowu na jej podbój. 
Podczas kilkumiesięcznej sa-
motnej wyprawy zamierza 
przejść przez dziewiczą afry-
kańską dżunglę. –W przygo-
towaniach do tej ekspedycji 
przydały się doświadczenia z 
dotychczasowych moich wę-
drówek po Czarnym Lądzie. 
Przede wszystkim zminima-
lizowałem ciężar plecaka. 

Chociaż, jak się okazuje, z 
wielu rzeczy można zrezy-
gnować, to jednak i tak na 
plecach będę dźwigał około 
20 kilogramów – mówił po-
dróżnik.

Miłym finałem wędrów-
ki po afrykańskim kon-
tynencie była prezentacja 
pierwszego albumu „Piąt-
kowskie ABC”. Książka 
przygotowana we współpra-
cy z Poznańską Spółdziel-
nią Mieszkaniową zawiera 
wiele zdjęć i ciekawostek z 
dziejów Piątkowa oraz wciąż 
rozbudowujących się na nim 
osiedli mieszkaniowych. Al-
bum trafił do rąk uczestni-
ków spotkania KOiR . (i)

 Nowości w bibliotece…

Miło nam zakomuni-
kować, że przed świę-
tami filia 14 Biblioteki 
Raczyńskich otrzymała 
wiele nowości, o które 
już od dawna dopytywa-
li czytelnicy.

Coś ciekawego dla sie-
bie na pewno znajdą miło-
śnicy książek historycznych 

i przygodo-
wych np. –
Słup ognia 
K. Folletta. 
Jest to trze-
cia część cy-
klu Filary zie-
mi, ale we-
dług zapew-

nień autora można ją czy-
tać niezależnie od pozosta-
łych. Tym razem miastecz-
ko Kingsbridge w Anglii, 
miejsce akcji poprzednich 
tomów, jest tylko punktem 
na mapie, z którego bohate-
rowie wyruszają w podróże 
po całej Europie, a nawet do 
dopiero co odkrytego Nowe-
go Świata. Ned Willard jest 
tajnym agentem w służbie 
jej królewskiej mości Elżbie-
ty I, który obserwując chaos 
wojen religijnych na konty-
nencie, stara się za wszel-
ką cenę utrzymać pokój we 
własnym kraju, choć regu-
ły politycznej gry zmuszają 
go czasem do postępowania 
wbrew sumieniu.

Ci, dla których jedna po-
wieść w rozmiarze 600+ to 
za mało, mogą skusić się 
jeszcze na Labirynt duchów 
C. Ruiza Zafona (czwarta 
część cyklu rozpoczętego 
Cieniem wiatru), Dziedziców 

ziemi I. Falconesa (kontynu-
acja Katedry w Barcelonie) 
albo W przyszłym roku w Je-
rozolimie J. Navarro, sagę, 
która opisuje losy rodziny 
Zuckerów na tle powikłanej 
i pełnej nienawiści historii 
XX wieku oraz zadaje py-
tanie o możliwość przyjaź-
ni ponad politycznymi po-
działami.

Wielbiciele literatury 
sensacyjnej z pewnością 
ucieszą się, że mamy już 

Początek D. 
Browna oraz 
Mężczyznę, 
który gonił 
swój cień D. 
Lagercrant-
za – piątą 
część cyklu 
Mi l l e n i um 
zapoczątko-

wanego przez S. Larssona. 
Z literatury lżejszego typu 
polecamy natomiast m.in. 
We dwoje N. Sparksa.

To oczywiście nie wszyst-
kie nowe książki, o które 
wzbogaciły się ostatnio na-
sze zbiory, a poza tym otrzy-
maliśmy blisko 50 nowości 
na DVD. Biblioteka posiada 
tylko po jednym egzempla-
rzu danej książki czy filmu, 
więc jeśli nie będzie poszuki-
wanej przez Państwa pozy-
cji na półce, chętnie zapro-
ponujemy coś równie atrak-
cyjnego w zamian.

Najmłodszych Czytel-
ników chcielibyśmy już 
teraz serdecznie zapro-
sić na cykl zajęć, które 
będą odbywać się pod-
czas ferii w ramach Ak-
cji Zima pod hasłem „Zi-
ma z rymami pana Tu-
wima”. Szczegóły doty-
czące zajęć i zapisów 
podamy w następnym 
numerze.

Żaneta Dolatowska
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich

os. Bolesława Chrobrego 117
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ZAPRASZAMY 
NA ZIMOWE FERIE 2018 

W „D BRÓWCE” 
 
Czas trwania:   I turnus – 12. 2 – 16. 2, 
      II turnus – 19. 2 – 23. 2. 

        Godziny: 8 – 16,  
 
W programie m.in.: 
 

spotkania w D brówce, prezentacje, gry i zabawy, 
zaj cia plastyczne, ceramika, 
kino – film, 
Centrum sportowe NIKU – turnieje, gry, bowling, 
basen ATLANTIS, 
zaj cia sportowe, 
i inne atrakcje. 

Wiek: 7 – 12 lat. Cena za turnus: 180 z ,  
Liczba miejsc ograniczona! 

 
ZAPISY:  

PI TKOWSKIE CENTRUM KULTURY 

 
Os. B. Chrobrego120, Tel. 61 822 38 33                                            

GaDMuTrio & „WIELKA 8semka”

Ostatni w tym roku 
koncert – 7 grudnia 2017 
r. w Piątkowskim Cen-
trum Kultury DĄBRÓW-
KA wypełniła muzyka z 
lekką nutą smooth jazzu 
– typu muzyki, który łą-
czy ze sobą jazz oraz style 
takie jak funk, pop. 

Nim jednak artyści za-

prezentowali się publiczno-
ści, życzenia na zbliżające 
się święta oraz Nowy Rok 
złożył wszystkim wicepre-
zes PSM, Michał Tokłowicz. 
Później przenieśliśmy się w 
świat muzyki.

W sali DĄBRÓWKI za-
śpiewał Michał Gasz – wo-
kalista Piotra Rubika z 

towarzyszącymi 
muzykami. Kon-
cert był wyni-
kiem fascynacji 
ósemką najwy-
bitniejszych wo-
kalistów polskiej 
sceny muzycznej 
– zarówno tych, 
którzy już ode-

szli, jak również tych, któ-
rzy wciąż zachwycają swo-
imi koncertami.

Zupełnie nowe aranża-
cje mogły zaskoczyć pu-
bliczność. Podczas koncertu 
usłyszeliśmy piosenki NAJ-
WIĘKSZYCH!!! Stana Bo-
rysa, Andrzeja Zauchy, 
Zbigniewa Wodeckiego, 
Stanisława Soyki, Mar-
ka Grechuty, Grzegorza 
Ciechowskiego, Grzego-
rza Markowskiego i Cze-
sława Niemena. 

La Vita – tango 
w DĄBRÓWCE 

Zespół La Vita to unikat 
na rynku muzycznym w Pol-
sce. Grupa specjalizuje się w 
klimacie tango nuevo, two-
rząc niesamowite show mu-
zyczne w akustycznym wy-
daniu! Muzycy zespołu mają 
za sobą występy telewizyjne 
w „Mam Talent”, „Dzień Do-
bry TVN”, „Świat się kręci” 
oraz na Eurowizji.

23 listopada odwiedzi-
li DĄBRÓWKĘ. Muzyczne 
show zespołu zostało bar-

dzo dobrze przyjęte przez 
publiczność, wywołując go-
rący aplauz. (psta)
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Prezydent był  Mikołajem

6 grudnia zaprosze-
nie do Przedszkola nr 
182 „Król Elfów” w Po-
znaniu przyjął prezydent 

Poznania, Jacek Jaśko-
wiak. Przygotował mi-
kołajkową niespodzian-
kę dla każdego dziecka.

Włączając się w kampa-
nię społeczną Cała Polska 
czyta dzieciom, prezydent 
Jacek Jaśkowiak czytał baj-
ki w każdej z sześciu grup 
przedszkolnych.

– Czytanie bajek dzie-
ciom rozwija i pokazuje, że 
nikt nie rodzi się czytelni-
kiem. Czytelnika trzeba wy-
chować, codziennie czytając 
dziecku dla przyjemności. 
Dzieci, którym czytamy, wy-
rastają na ludzi, którzy żyją 
mądrzej, lepiej, a nawet dłu-
żej – mówi Iwona Wolszty-
niak, dyrektor przedszkola 

„Król Elfów” A jeśli pojawi 
się w przedszkolu ktoś waż-
ny i znany, to pokazuje dzie-
ciom, że taka osoba jest rów-
nież „dla nich”. Że potrafi 
znaleźć czas ażeby pobyć z 
dziećmi, które mają okazję 
zobaczyć, iż ktoś tak waż-
ny jak prezydent Poznania 
jest miłym i sympatycznym 
człowiekiem.

Nie zabrakło więc wspól-
nych fotografii i upomin-
ków. Spotkanie na długo 
zostanie w pamięci dzieci 
i pracowników przedszkola.

Katarzyna Zawadowicz

Wycieczka do Zaurolandii

Wielką atrakcją i nie-
spodzianką dla dzieci 
z Przedszkola nr 182 
„Król Elfów” była wy-
cieczka do Zaurolandii. 
Park dinozaurów miesz-
czący się w Rogowie zro-
bił na dzieciach ogromne 
wrażenie.

Miały one możliwość po-
dziwiania blisko osiemdzie-
sięciu dinozaurów natural-
nej wielkości.  Przedszko-
laki były zachwycone i z 
zaangażowaniem słuchały 
opowieści przewodniczki o 
dinozaurach i czasach, w 
jakich żyły.

Radość sprawiła dzie-
ciom możliwość dotknięcia 
dinozaura. Dowiedziały się 
także, co dinozaury jadły, 
jakich były rozmiarów, oraz 
dlaczego poszczególne ga-
tunki były zbudowane w ta-
ki właśnie sposób.

Podczas zwiedzania Par-

ku dinozaurów nie mogło 
zabraknąć zabawy na placu 
zabaw. W Muzeum Paleon-
tologicznym przedszkolaki 
miały też okazję oglądać wy-
stawę skamieniałości z róż-
nych epok geologicznych.

Tekst i fot.
Monika Winiarska

Finansowy elementarz przedszkolaka
W październiku Przed-

szkole nr 182 „Król Elfów” 
uczestniczyło w projekcie 
„Finansowy Elementarz”, 
autorskim przedsięwzięciu 
edukacyjnym Fundacji Ban-
ku Millennium. Udział w 

projekcie wzięły dzieci w 
wieku 4-6 lat.

Przedszkolakom przybli-
żono zagadnienia związane 
z pojęciem pieniądza. Ce-
lem projektu było  kształto-
wanie w dzieciach racjonal-

nych postaw społecznych 
w kwestiach finansowych. 
Podczas godzinnych spo-
tkań prowadzonych przez 
animatorkę i wolontariusz-
kę banku dzieci świetnie się 
bawiły. Podczas warsztatów 
słuchały bajki, brały udział 
w grach i zabawach nawią-
zujących do tematyki zajęć 
oraz rysowały i kolorowa-
ły malowanki edukacyjne. 
Ogromne wrażenie wywar-

ły na nich banknoty wiel-
kich rozmiarów oraz możli-
wość ich obejrzenia i trzy-
mania w rączkach. Wiel-
ką radość przyniosły przed-
szkolakom zabawy z chustą 
„Klanza”. Na koniec warsz-
tatów każda grupa otrzyma-
ła materiały edukacyjne, a 
każdy przedszkolak piękny 
dyplom.

Tekst i fot.
Monika Winiarska
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Ergometr po raz dziesiąty

24 listopada odbyła się jubileuszowa dziesiąta  
edycja zawodów Ergometr dla wszystkich. Zorgani-
zowana została dla szkół podstawowych miasta Po-
znania i miejscowości ościennych.

W zawodach wystartowało 15 szkół – 250 osób (szkoły 
podstawowe nr 71, 27, 26, 42, 48, 65, 55, 14, 21, 57 i 35 
oraz szkoły z Zalasewa, Kobylnicy, Suchego Lasu i szkoła 

dla dzieci niesłyszących ze Śródki. Uczniowie wystartowali 
w czterech kategoriach: dziewczęta z klasy VI i VII na dy-
stansie 150 m, a chłopcy z tych klas na dystansie 200 m.

Najpierw odbyły się eliminacje i ośmiu najlepszych kwa-
lifikowało się do ścisłego finału. Biegi finałowe były bar-
dzo wyrównane i zacięte, o zwycięstwie decydowały mini-
malne różnice. Wszyscy finaliści, tak w kategorii klas VI 
i VII dziewcząt i chłopców otrzymali nagrody rzeczowe – 
plecaki, koszulki, statuetki szklane oraz dyplomy.

Tegoroczne zawody tradycyjnie rozpoczęli najmłodsi, 

tj. uczniowie z klas I–IV, ścigali się na dy-
stansie 100 m, rozegrano osiem finałów, 
każdy otrzymał plecak, dyplom, a pierw-
szych trzech dodatkowo statuetki szklane. 
Na zakończenie zawodów na dystansie 100 
m wystartowali nauczyciele i opiekunowie.

Zawody odwiedził czterokrotny mistrz 
świata i mistrz olimpijski, Michał Jeliń-
ski, oraz dwukrotna brązowa medalistka 
igrzysk olimpijskich, Izabela Dylewska. Ze 
szkoły na Łokietka najlepiej wypadli: Woj-
ciech Żak, Adam Dudziński, Kamil Wojt-
kowiak oraz Natalia Puk, drużynowo szko-
ła zajęła trzecie miejsce. 

Grzegorz Nowak

Ostatki na Radzynach
No i już po ostat-

nich zawodach towarzy-
skich, wliczających się 
do współzawodnictwa o 
tytuł „Wędkarza Roku” 
piątkowskiego koła. Za-
wody zostały zorganizo-
wane i przeprowadzone  
w sobotę 14 października 
na wodach zalewu Radzy-
ny niedaleko Szamotuł.

Metodą połowu był spin-
ning lub żywiec. W szran-
ki stanęło 23 zawodników. 
Mimo niezbyt sprzyjających 
warunków atmosferycznych 
(wiało i niska temperatura), 
klasę pokazał aktualny mistrz 
koła, Klaudiusz Zawadzki, ło-
wiąc na twistery kilka okoni, 
w tym największą rybę za-
wodów – 34-centymetrowego 
okonia ważącego 1,1 kg.

Mimo wysiłków innych 
kolegów, więcej nic god-
nego uwagi nie złowio-
no. Pierwsze miejsce zajął 
Klaudiusz Zawadzki (1564  
pkt.), drugie – Paweł Sty-
perek (481 pkt.), a trze-
cie Ryszard Styperek (461 
pkt.). Zwycięstwo w zawo-
dach okazało się niezwykle 
cenne, gdyż dało Klaudiu-
szowi Zawadzkiemu awans 
w ogólnej klasyfikacji na 
trzecie miejsce.

Trofea – puchary za 
pierwsze trzy miejsca – 
ufundował tym razem Za-
rząd Koła. Spotkanie jak 
zwykle zakończyliśmy wspól-
nym grillowaniem, były też 
inne kulinarne atrakcje

Tekst i fot.:
Zbigniew Jędrys
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KALENDARIUM PSM 
 8 stycznia - dyżur członków Rady Nadzorczej

 9 stycznia - Komisja Rewizyjna RN

11 stycznia - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

23 stycznia - Komisja ds. aktów prawnych RN

25 stycznia - zebranie RN

Z prac Rady Nadzorczej PSM
Korekty planów remontowych i odpłatne służebności

Wysłuchaniem infor-
macji na temat wyników 
ekonomicznych Poznań-
skiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej za dziesięć mie-
sięcy roku 2017 rozpo-
częło się grudniowe po-
siedzenie Rady Nadzor-
czej PSM. Były one do-
bre.

Na eksploatacji podsta-
wowej w gospodarce zasoba-
mi mieszkaniowymi wyniki 
na wszystkich osiedlach by-
ły dodatnie. Dodatnie były 
również salda rozliczeń ga-
zu, były też środki na kon-
tach  funduszu remontowe-

go na wszystkich osiedlach.  
Wyjątkiem była ul. Grobla, 
gdzie w czerwcu malowano 
klatki schodowe i piwnice. 
Ujemne były salda na zim-
nej wodzie na osiedlach Ste-
fana Batorego, Władysława 
Jagiełły i Zygmunta Stare-
go. Członkowie Rady przyję-
li do wiadomości te wyniki.

Następnie rozpatrywano 
pismo członka z os. Bolesła-
wa Chrobrego 28 oraz spra-
wy zgłoszone na dyżurze Ra-
dy Nadzorczej PSM przez 
mieszkankę z os. Bolesława 
Chrobrego 7. Pisemne odpo-
wiedzi po weryfikacji stanu 

faktycznego przez Komisję 
Rewizyjną RN przesłano za-
interesowanym.

Na wniosek rady osiedla 
zatwierdzono korektę planu 
remontowego osiedla Wła-
dysława Łokietka na rok 
2017. Polega ona na przenie-
sieniu stu tysięcy złotych z 
pozycji „malowanie ścian i 
posadzek w piwnicach” na 
„roboty awaryjne i ogólno-
budowlane”. Konieczność 
tych prac wynikła z likwi-

dacji skutków pożaru klat-
ki schodowej w budynku 6 
c. Zatwierdzono też korektę 
planu remontowego na rok 
2017 osiedli Władysława Ja-
giełły i Zygmunta Starego. 
Polega ona na przeznacze-
niu 217 tys. zł na naprawę 
elewacji budynku 8 na osie-
dlu Władysława Jagiełły, 
przeznaczono na to środki 
pochodzące z nadwyżki fun-
duszu remontowego osiedli 
z poprzednich lat.

Następnie Rada wyrazi-
ła zgodę na ustanowienie 
odpłatnej służebności prze-
syłu na rzecz Orange Polska 
SA na działkach na osiedlu 
Jana III Sobieskiego. Usta-
nowiła też wysokość od-
płatnego prawa służebności 
(prawa przechodu i przejaz-
du) na os. Władysława Ja-
giełły, wartość ta będzie co-
rocznie indeksowana. Pod-
jęła również uchwałę usta-
nawiającą wysokość odpłat-
nej służebności przesyłu dla 
Enei Operator na os. Ste-
fana Batorego – ul. Umul-
towska. Na koniec wyraziła 
zgodę na ustanowienie od-
płatnej służebności dla Pol-
skiej Spółki Gazownictwa 
na działce na os. Jana III 
Sobieskiego przy PST. (big)
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Os. Bolesława Śmiałego
Termomodernizacja na piątkę

Kilka miesięcy wytę-
żonej i dobrze zorganizo-
wanej pracy sprawiło, że 
jeszcze przed nadejściem 
zimy zakończono docie-
planie pięciu budynków 
na jednostce C os. Bo-
lesława Śmiałego. Nowe 
kolorowe elewacje cieszą 
oko a jednocześnie przy-
czyniają się do zmniej-
szenia kosztów ogrze-
wania.

– Termomodernizacja 
objęła bloki 22, 25, 26, 27 i 
29. Poprzedziły ją referen-
da wśród mieszkańców, w 
których opowiedziano się 
za jej przeprowadzeniem. 
Wykonawca wyłoniony w 
przetargu poprowadził pra-
ce sprawnie i możemy już 
wystąpić do Veolii o ograni-
czenie tzw. mocy zamówio-
nej dostarczonego ciepła, 
a to oznacza zmniejszenie 
kosztów stałych za ogrzewa-
nie, natomiast zmniejszenie 
kosztów zmiennych powin-
no być widoczne w sezonie 
2018/2019 – mówi Przemy-
sław Twardowski, kierow-
nik Administracji os. Bole-
sława Śmiałego.

Na docieplanie czekają 
już jednak kolejne budyn-
ki. W 2018 roku planowa-
na jest termomodernizacja 
bloku nr 30 i być może na-
stępnych. Przeprowadzenie 
tych potrzebnych, ale kosz-
townych, przedsięwzięć uza-
leżnione jest od posiada-
nia środków finansowych, 
przygotowania dokumenta-
cji technicznej oraz pozy-
skania akceptacji mieszkań-
ców. Prac związanych z ter-
momodernizacją kolejnych 
bloków wystarczy więc ad-
ministracji osiedla jeszcze 
na kilka lat.

Tymczasem w tym ro-
ku zdecydowano się prze-
prowadzić pilotażową ope-
rację docieplania stropoda-
chów na dwóch budynkach 
17 i 25. Mieszkańcy naj-
wyższych kondygnacji skar-
żyli się na chłód oraz po-

jawiające się na ścianach 
grzyby. Zaradzić tym uciąż-
liwym zjawiskom ma wła-
śnie dogrzanie stropoda-
chów. Technologia polega 
na wtryskiwaniu w nie war-
stwy odpowiednio sprepa-
rowanej celulozy. Operacja 
przebiegła sprawnie i teraz 
pozostaje obserwować i cze-
kać na pozytywne skutki. 
Jeśli one nastąpią, to docie-
planie stropodachów będzie 
kontynuowane.

– Wśród wielu rutyno-
wych zadań ważnym i cieka-
wym przedsięwzięciem re-
montowym była wymiana 
kuchennych pionów kana-

lizacyjnych w budynku 36. 
Żeliwne rury były skorodo-
wane i często się zatykały. 
Zastąpiliśmy je nowymi z 
PCV, ale wykonanie tej ope-
racji wymagało dobrego lo-
gistycznego przygotowania. 
Lokatorzy, którzy musieli 
udostępnić kuchnie, oraz 
ekipy instalacyjne stanęły 
jednak na wysokości zada-
nia i wymiana rur w całym 
budynku nie spowodowała 
większych perturbacji – mó-
wi P. Twardowski. 

Natomiast kłopotów na 
osiedlu wciąż przysparza-
ją rosnące góry odpadów. 
Jesień obrodziła w zieleń i 
liście, z ich odbiorem, po-
dobnie jak z usuwaniem od-
padów wielkogabarytowych, 
nie nadążają jednostki GO-

AP-u. Na administrację osie-
dla spadają więc dodatkowe 
zadania związane z usuwa-

niem zalegających odpadów. 
A od nowego roku obowiąz-
ków jeszcze przybędzie, w 
każdej altance pojawi się 
bowiem specjalny pojemnik 
na odpady biodegradowal-
ne. Mieszkańcy będą mieli 
obowiązek wydzielania ko-
lejnej frakcji odpadów. Jak 
sobie z tym poradzą?

Można i należy do nich 
apelować o właściwe segre-
gowanie odpadów, ale czy to 
przyniesie skutek? Apele o 
wystawianie gabarytów we 
wskazanych terminach nie 
zawsze przynoszą rezultaty. 
Mieszkańcy wnoszą je do za-
sieków, kiedy im pasuje, a 
po ich uprzątnięciu bardzo 
szybko pojawiają się kolejne 
zanieczyszczające trawniki. 
Może jednak z segregowa-

niem odpadów biodegrado-
walnych b ędzie na osiedlach 
lepiej? (i)

Kolejna rewolucja w segregacji odpadów

O alejki, skwery i place zabaw trzeba dbać na okrągło 

Finał docieplania budynków
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KLUB LITERACKI

PIĄTKOWSKIE 
CENTRUM KULTURY

2 I 2018 o godz. 18 (wtorek) „Moje nowe kłamstwa” oraz 
prace plastyczne prezentuje Jolanta Ciecharowska. Jacek 
Juszczyk – zbiór poetycki pt. „Wiersze”.
16 I 2018 o godz. 18 (wtorek – bistro „Cezar”) Artysta-
malarz Jan W. Malik – pokaz obrazów. Nowe wiersze.
Warsztaty literackie – teksty turnieju „O pierścień Dąbrówki”.
6 II 2018 o godz. 18 (wtorek) Paragwaj – Celina 
Łęgowska-Lesiewicz – opowieści, reportaże, zdjęcia. Wieczór 
artystyczny familii Łakatosz – Agata Róża, Amadea Noemi, 
Delfin Zefiryn.
20 II 2018 o godz. 18 (wtorek – bistro „Cezar”) Nowe książki 
w Klubie. Brygida Mielcarek – „Ziarna czasu”, Mateusz 
Rossa – „Czarno to widzę”. Omówienie – Agnieszka W. 
Pawlak, Marek Słomiak.

Zapraszamy do publikacji w „Protokole Kulturalnym”.
Spotkania w „Dąbrówce”, os. Bolesława Chrobrego 117. 

Prowadzi Jerzy Grupiński.

38 poetów w Turnieju „O pierścień Dąbrówki”
W Poznaniu trwał 40 Między-

narodowy Listopad Poetycki, w ra-
mach którego Klub Literacki Dą-
brówka przy Piątkowskim Centrum 
Kultury zorganizował XII Turniej 
Wierszy „O pierścień Dąbrówki”. 
Odbył się on 10 listopada.

Głównym pomysłodawcą imprezy 
jest Jerzy Grupiński – wieloletni opie-
kun klubu, organizator turniejów i czło-
nek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Z 
liczby osób na sali można było wniosko-
wać, że impreza cieszy się dużym powo-
dzeniem. Do turnieju przystąpiło 38 po-
etów, którzy postanowili walczyć o głów-
ną nagrodę – „Pierścień Dąbrówki”.

Przed członkami jury, w którego 
skład weszli: dr Stefan Pastuszewski, po-
eta, redaktor miesięcznika naukowo-lite-
rackiego AKANT, Łucja Dudzińska (po-
etka) oraz Jadwiga Czarna i Aleksander 
Talarkiewicz (sekretariat) stanęło trudne 
zadanie – wyłuskać z tej liczby najcie-
kawsze wiersze, tak pod względem for-
my, jak i zawartej myśli.

Słuchając uczestników turnieju przy-
pomniały mi się słowa Mieczysława Ko-
tlarczyka (aktora, recytatora, reżysera, 
dyrektora Teatru Rapsodycznego w Kra-
kowie ): „Pełnię istnienia, pełnię życia 
uzyskuje tekst dopiero przez głos arty-
sty, przez dźwięk żywego słowa. Poezja 
powinna być raczej słuchana niż czyta-
na, bo w czytaniu przepada cały jej czar 

Platonicznie
Krzysztof Galas 
 (nagroda główna)

Najpierw wymyśliłaś jasną duszę
później olśniewający jej profil
W kręgu powłóczystych spojrzeń
czułaś się spełnioną artystką
świadomie rozgrzeszałaś
niedobór wyrzutów sumienia

Podporządkowana marzeniom
stałaś się niepoprawna

Platon przewracał się w grobie

Czy tego chcesz czy nie
jutro nadejdzie
wiem to na pewno
Całą wieczność będziesz musiała 
przepraszać
przystawać na żądania
ludzi małostkowych
sięgać po najjaśniejsze światło
zawsze za krótką ręką
dodawać echo do echa
gwiazdy do gwiazd
analizować każdy pojedynczy dźwięk
zaszyfrowanego zgiełku

Na koniec przywykniesz 
do małych radości
prawdziwych tajemnic
spełnionego życia

Płytki sen
 Krystyna Wojciech – Ratajczak
(wyróżnienie)

Przyśniło mi się
Dziecko
Z pąkiem kwiatu
Na ustach
Piąstki zaciśnięte
I miękkie
Złożone
W betonowe dłonie
Matki ulicy

Stara kobieta
 Piotr Bagiński
(wyróżnienie)

Pamięci: Tomasza Rębacza

Jak ryba w wodzie

w ciasnej celi czasu.
Jej synowie kupują kwiaty  
córkom innych starych kobiet, 
ona niesie spokój, 
jak białą chryzantemę.
W czarnej, pachnącej kościołem sukni, 
z różańcem wspomnień 
w pomarszczonej ręce 
idzie na nieszpory. 
Zbyt mądra żeby leczyć świat, 
podnosi zdeptane skórki chleba, 
niczym Stary Poeta słowa, 
podczas spaceru z Panem w Meloniku 
uliczkami Lizbony.Zmierzch

Ewa Moskalik
(wyróżnienie )

Tuż przed zachodem
topaz słońca
rozpala źrenice

Niebo ciemnieje
skondensowane
w paraboli oddechu

Gęstnieją cienie
i widnokrąg podchodzi 
coraz bliżej
aż pod nasze ślady

teraz

porzucone na piasku
zasypywane
świeżą
warstwą
czasu

dźwiękowy, czar rytmu, melodyki i mu-
zyki słowa”.

Przewodniczący jury stwierdził, że 
każdorazowy jego pobyt na tej imprezie 
jest pełnym emocji przeżyciem. Zwiększa 
się stopniowo liczba uczestników oraz 
poziom prezentowanych utworów. Uwa-
ża, iż Poznań zajmuje szczególne miej-
sce na mapie poetyckiej twórczości w 
Polsce. Może tak powiedzieć, gdyż jest 
świadkiem działalności klubu od czasu 
zamkowych spotkań.

Zwyciężył Krzysztof Galas – utwór 
pt. „Platonicznie” otrzymał najwyższe 
trofeum „Pierścień Dąbrówki”, rzeźbę 
wykonaną w brązie przez poznańskiego 
rzeźbiarza Kazimierza Rafalika. Jury 
wyróżnieniami obdarzyło jeszcze pięciu 
poetów: Michała Ambrożkiewicza (be-
czułka piwa), Piotra Bagińskiego (beczuł-
ka piwa), Marię Ciężalę (obraz), Bogumi-
ła Maletę (benedyktynka – liquor bene-
dictinorum), Barbarę Tylman (książki).

Fundatorami wymienionych nagród 
byli: Łucja Dudzińska (książki), Kon-
stancja i Jan Majewscy – Apteka „Pod 
Zł otym Lwem” (benedyktynka), Jan W. 
Malik (obraz), Mirosława Poncyliusz i 
tajemniczy Antoni (dwie beczułki piwa).

Poza decyzją jury, dodatkowe, prywat-
ne wyróżnienia publiczności otrzymali: 
Mikołaj Konkiewicz, Krystyna Wojciech 
– Ratajczak, Andrzej Szmal (książki), An-
drzej Szmal (Kielnia Tadeusza Stirme-
ra), Danuta Dachtera (książka), Krzysz-
tof Galas (książka), Brygida Mielcarek, 
(obraz z łodzią), Ewa Moskalik (obraz). 
Fundatorami tych wyróżnień byli: Jadwi-
ga Czarna (książki), Edyta Kulczak (Kiel-
nia Tadeusza Stirmera) Rozalia Nowak 
(obraz z łodzią), Jolanta Szwarc (obraz), 
oraz Grupa Literyczna (książki).

Po wręczeniu nagród zdobywca 
pierwszego miejsca, Krzysztof Galas, 
odczytał jeszcze raz swój wiersz nie z 
tego świata – jak określił go przewodni-
czący jury – pt. „Platonicznie” Obdarzo-
ny został przez zasłuchaną publiczność 
dużymi oklaskami, które świadczyły o 
akceptacji zajętego miejsca.

Aleksander Talarkiewicz
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Poznali się na ośce
Ekipa z Piątkowa: Martyna, Julia, Paulina, Do-

minika, Nadia, Halina, Maja, Amadeusz, Bartek, 
Adam, Hubert, Alex, Sylwia, Katarzyna, Karolina, 
Roman 13 grudnia na scenie „Dąbrówki” przed-
stawili ŻYCIE - nie spektakl, przygotowany przez 
dzieciaki z Piątkowa.

Młodzicy bezkonkurencyjni
Dwa złote medale wywalczyli zawodnicy KS So-

bie ski Poznań w rozgrywanym Warszawie Pucharze Pol-
ski Młodzików w Sumo. Krzysztof Szukała (kat. 55 kg) i 
Alan Niedzielski (kat. 45 kg) okazali się bezkonkurencyjni 
i wygrali wszystkie swoje walki, nie dając szans rywalom.

KS Sobieski w klasyfikacji drużynowej zajął drugie 
miejsce w Polsce.

Maciej Kula
KS Sobieski Poznań

Poznali się latem na 
ośce, od tamtego cza-
su regularnie co śro-
dę, wspólnie spędzają 
czas na scenie kina Dą-
brówka. Tańczą, śpiewa-
ją, robią hałas. Finałowe 
wydarzenie było rodzajem 
podsumowania dotychcza-
sowych spotkań, ale tak-
że kolejną okazją do zbi-
cia piątek i wspólnej, sza-
lonej zabawy do wakacyj-
nych hitów.

”Szkoła jest głupia! 
Sypią się jedynki - 
to jest po to pewnie 
żeby zepsuć życie zwyczajne!”

(Amadeusz)
Organizatorem projektu 

była Fundacja Ad Arte, był 
on finansowany przez Mia-
sto Poznań. Partnerami by-
li Poznańska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa i PCK Dą-
brówka. Koncepcję przygo-
towała i koordynowała  Syl-
wia Czubała.

Krajowa Liga Zapaśnicza walczyła w Poznaniu

Wypełniona po brze-
gi hala KS Sobieski Po-
znań, pełna mobilizacja 
obu drużyn i mecz, któ-
ry na długo pozostanie w 
pamięci sympatyków po-
znańskiej drużyny. Zwy-
cięstwo poznańskiej dru-
żyny wywalczone zosta-
ło 29 listopada w cięż-
kim boju.

Bydgoski beniaminek, z 
meczu na mecz prezentuje 

się coraz lepiej i ku zdzi-
wieniu poznańskich kibi-
ców spotkanie było bardzo 
wyrównane. Walki pokaza-
ły, że ligowych słabeuszy 
już nie ma. Mecz rozstrzy-
gnęły dopiero zwycięstwa w 
dwóch ostatnich walkach, 
Roberta Barana (125 kg 
– styl wolny) i Tadeusza 
Michalika (98 kg – styl kla-
syczny).

Rozegrany 6 grudnia 

mecz play-off rozgrywek 
Krajowej Ligi Zapaśniczej 
pomiędzy poznańskimi wo-
jami, a zgiersko-radomski-
mi gladiatorami zapaśni-
czej maty, był zapaśniczą 
ucztą dla sympatyków spor-
tów walki. Przed meczem 
nastroje w poznańskiej eki-
pie były bardzo bojowe, cho-
ciaż matematyczne wylicze-
nia nie skłaniały do opty-
mizmu.

Mimo to poznańska dru-
żyna przystąpiła do me-
czu mocno zmotywowana 
i żądna rewanżu za po-
rażkę w pierwszej fazie 
rundy zasadniczej. Poznań-
scy wojowie już na począt-
ku meczu zderzyli się ze 
ścianą zgiersko-radomskiej 
zapaśniczej mocy. Cztery 
pierwsze pojedynki na ko-
rzyść zgiersko-radomskich 
„Orłów”. Zwyciężają swo-
je walki: Roksana Zasina 
(53 kg), Gor Ogannesyan 
(65 kg), Przemysław Piątek 

(59 kg) i Taybe Yusein (63 
kg). Szczególnie podobały 
się, niepokonana w PWPW 
KLZ, Roksana Zasina oraz 
pewna i zdecydowana w 
ataku Taybe Yusein.

Drużyna WZS WKS 
Grunwald – KS Sobieski 
Poznań, jeszcze dwukrotnie 
cieszyła się z wygranych 
walk. Stało się to za spra-
wą Roberta Barana i Ta-
deusza Michalika. Tadeusz 
Michalik pokonał mocnego 
Ormianina Karena Abga-
riana 10:0. Za swoją walkę 
uzyskał tytuł MVP meczu.

To ostatnia dobra wia-
domość dla sympatyków 
poznańskich wojów. Pozna-
niacy przegrali mecz i mu-
szą zapomnieć o rozgryw-
kach play-off. Boruta – 
Olimpijczyk Zgierz & Ra-
dom pokazał siłę . Deter-
minacja i pewność zapaśni-
czych gwiazd drużyny „Or-
łów” pozwala sądzić, że w 
ostatnim meczu w rozgryw-
kach grupowych z LOTTO 
Zapasy Bydgoszcz przypie-
czętują swój awans do ko-
lejnej fazy rozgrywek.

Kibice w poznańskiej ha-
li KS Sobieski dostali mi-
kołajkowy prezent – sporą 
dawkę zapasów na najwyż-
szym światowym poziomie. 
Otrzymali go od zawodni-
ków obu drużyn.

Tekst i fot.
Andrzej Słabęcki
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Prosto z miasta 

Czas na lepsze zmiany
Ze zmianami zawsze są 

tylko kłopoty. Zwłaszcza gdy 
tyle ich wokoło. Zmiana ro-
ku, zmiana premiera i rzą-
du, zmiany klimatu, rozkładu 
jazdy, podatków, nazw ulic i 
jeszcze wielu innych rzeczy. 
Jak żyć z takimi zmianami?


Niby wszyscy wyczekują 

zmian, ale gdy już one się 
rozpoczynają, zaraz podnosi 
się rwetes i słychać coraz moc-
niejsze głosy zaniepokojenia, 
a nawet oburzenia, że po co 
jakieś zmiany, skoro i tak one 
niczego nie zmienią, a tylko 
wprowadzą bałagan i dodat-
kowe koszty. Na zmiany nigdy 
nie ma więc dobrego czasu. 
Pół biedy jeśli wynikają one z 
kalendarza, są zaplanowane 
i można się na ich nadejście 
choć trochę przygotować. Tak 
jest z nowym rokiem. Wiado-
mo, że jego nadejście po 365 
dniach jest nieuniknione. Jed-
nak zawsze są z tym związane 
mniejsze i większe problemy, 
a to pomylimy daty w waż-

nych pismach urzędowych, a 
to zapomnimy o jakichś wy-
darzeniach. A w ogóle to po 
co zmieniać rok, jak ten stary 
był jeszcze całkiem dobry? O 
perturbacjach wynikających z 
także spodziewanych, ale za-
wsze i wszystkich zaskakują-
cych, dorocznych zmian roz-
kładu jazdy pociągów czy cza-
su letniego na zimowy szkoda 
mówić. Przeżyć je jednak trze-
ba. Dla oszczędzenia związa-
nych z tym trudów polski par-
lament jednomyślnie opowie-
dział się przeciw wiosennym 
i jesiennym zmianom czasu. 
Choć nie ma dla nich żad-
nego racjonalnego uzasadnie-
nia, to jednak trwają one w 
całej Europie od blisko wie-
ku. Okazuje się, że ich wyeli-
minowanie wcale nie jest ta-
kie proste. Nie wiadomo dla-
czego, ale zmiany czasu mu-
szą być i pewno nadal będą 
w tym i następnych latach.


Zdecydowana większość 

zmian spada na nas całko-

wicie niespodziewanie i zu-
pełnie niezasłużenie. Nawet 
jeśli niektórych z nich trochę 
oczekiwaliśmy i staraliśmy się 
mniej czy bardziej udolnie do 
nich przygotować, to jeśli już 
one następują, okazują się 
całkiem inne od tego, czego 
się spodziewaliśmy. Przetrzy-
manie tych zmian jest zwykle 
ekstremalnym zadaniem, ale 
ludzkość w drodze ewolucji 
wykształciła mechanizmy po-
zwalające przetrwać najróż-
niejsze kataklizmy. Nie takie 
zmiany klimatu czy ustrojów 
przetrzymali nasi przodko-
wie, więc i nam nie strasz-
ne kolejne zlodowacenia czy 
ocieplenia klimatu. Bo natu-
ra jakoś nie może się zdecydo-
wać, w którą stronę podążyć. 
Z tego powstaje tylko wielki 
galimatias, latem następuje 
ochłodzenie, a zimą ocieple-
nie i nawet huragany dostają 
od tego kręćka przez co sza-
leją coraz mocniej.


Na zmiany pogodowe oraz 

wiele innych wpływ mamy 
ograniczony albo żaden. O 
tym, że następują, dowia-
dujemy się z mediów albo, 
co zdarza się coraz częściej, 
wtedy gdy doświadczymy ich 
na własnej skórze. Jedynym 
środkiem na przeciwdziałanie 
takim dotkliwym zmianom 
jest oczywiście wprowadzenie 
kolejnych zmian. One jednak 
też nie będą nas zadowalać i 
potrzebne okażą się następne 
i jeszcze następne zmiany...


Nie da się wprowadzić 

jednej dobrej zmiany. Zawsze, 
wcześniej lub później, musi 
ona być zmieniona, na jesz-
cze lepszą zmianę. Na niej 
też się nie skończy. Zatem 
przed nami jeszcze wiele co-
raz lepszych zmian. W zało-
żeniu każda z nich ma nam 
wyjść na dobre. Ale z reguły 
wychodzi na to co zwykle. I 
to należy zmienić. Mamy na 
to cały nowy rok!

WIST

  

Patroni ulic piątkowskich

Mieszko I (935-992)
935 -  przypuszczalny rok narodzin 

Mieszka, syna Siemomysła.
ok. 960 -  objęcie przez Mieszka wła-

dzy, po śmierci ojca.
965 -  zaślubiny z księżniczką Dobra-

wą, córką czeskiego księcia Bo-
lesława.

966 -  (przypuszczalnie 14 kwietnia)- 
przyjęcie chrztu przez Mieszka 
i jego dwór a potem wszystkich 
poddanych. Początek drogi two-
rzenia państwa polskiego.

967 -  narodziny syna, Bolesława, pod-
bój Pomorza.

968 -  powstanie w Poznaniu biskup-
stwa misyjnego, z Jordanem 
na czele.

ok. 970 -  urodziła się córka Mieszka 
I i Dobrawy, Świętosława – 
znana jako Sygryda Storra-
da (Dumna), przyszła królo-
wa Szwecji i Danii.

ok. 970 -  emisja pierwszych polskich 
monet – denarów.

972 -  wojna z margrabią Hodonem 
(24 czerwca: zwycięska bitwa 
pod Cedynią).

977 -  śmierć Dobrawy.
ok. 980 -  zaślubiny z Odą, córką mar-

grabiego Dytryka.
990 -  wojna z Czechami i opanowanie 

Małopolski.
991/992 -  dokumentem tzw. „Dago-

me iudex” Mieszko oddaje 
swoje władztwo pod opie-
kę papieża.

25 maja 992 -  śmierć Mieszka I. Ksią-
żę spoczął w katedrze 
poznańskiej.

***
Tak zwany chrzest Polski to jedno 

z najdonioślejszych, a zarazem najin-
tensywniej dyskutowanych wydarzeń 
w dziejach naszego narodu. Powszech-
nie kiedyś przyjmowano, że decyzja 
Mieszka I miała ochronić jego pań-
stwo przed ekspansją ze strony Nie-
miec, a przyjęcie chrztu z Czech – za-
bezpieczyć przez zależnością od nich. 
Wbrew temu co się dziś niekiedy gło-
si, chrzest Mieszka nie stanowił ucy-
wilizowania ziem polskich, ani nie za-
początkował polskiej państwowości. 
Władztwo Mieszka było już na owe 
czasy państwem nieźle zorganizowa-
nym i silnym militarnie, podejmują-
cym ekspansję w kilku kierunkach. 
Jednak przyjęcie chrześcijaństwa było 
bezwzględną koniecznością w sytuacji, 
gdy militarny podbój krajów pogań-
skich był moralnym obowiązkiem wy-
znawców krzyża. Państwo Mieszka w 
tym starciu nie miałoby szans. Miesz-
ko I w całym swoim panowaniu wojo-
wał z Niemcami, albo zawierał z nimi 
sojusze. Jednak w 966 roku najgroź-

niejszym przeciwnikiem był Związek 
Wielecki, sprzymierzony z Czechami. 
Przyjęcie chrześcijaństwa, w połącze-
niu z wcześniejszym ślubem z Dobra-
wą, niwelowało to zagrożenie.

Przyjęcie chrześcijaństwa umac-
niało pozycję Mieszka I, ugruntowy-
wało sojusz z Czechami. Jednak nie 
oznaczało uniezależnienia od Niem-
ców, gdyż i tak ziemie polskie po przy-
jęciu chrztu podlegały biskupstwu w 
Ratyzbonie; dopiero w 968 roku powo-
łano biskupstwo misyjne w Poznaniu. 
Dlatego też, choć chętnie widzieliby-
śmy uroczystość chrztu w Poznaniu, 
Gnieźnie lub na Ostrowie Lednickim, 
najprawdopodobniej to jednak Raty-
zbona była miejscem przyjęcia chrztu 
przez Mieszka i jego rodzinę, a potem 
już na miejscu dokonywano chrztu 
mieszkańców.

Wreszcie inny, bardzo ważny 
aspekt sprawy. Ekspansja państwa 
Mieszka obejmowała także plemiona o 
różnych wyznaniach i bogach. Wpro-
wadzenie jednego Boga, chrześcijań-
skiego, integrowało społeczność, było 
ważnym elementem łączącym.

W sumie, przyjęcie chrześcijań-
stwa było decyzją słuszną i koniecz-
ną, choć proces wprowadzania nowej 
wiary nie przebiegał bezkonfliktowo.

Marek Rezler
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Gwiazdor wśród zapaśników 

To już kolejny raz, kie-
dy Gwiazdor odwiedził 
zapaśniczki i zapaśników 

z poznańskiego osiedla 
Jana III Sobieskiego.

Klub Sportowy Sobieski 

Mikołajkowe turnieje

4 grudnia Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
zorganizowała Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. 
Wystartowało w nim 12 uczestników. W finale Tomasz 
Łukaszczyk pokonał Pawła Marciniaka. Trzecie miej-
sce zajął Waldemar Bogdański. Turniej odbywał się w 
Szkole Podstawowej nr 67 na osiedlu Stefana Batorego.

Następnego dnia w tej samej szkole odbył się Mikołajko-
wy Turniej Badmintona. Wystartowało w nim około dwu-
dziestu zawodników.

Fot. – Andrzej Słabęcki
Od lewej: Andrzej Słabęcki (kierownik sekcji sportu PSM), Paweł Mar-
ciniak (drugie miejsce), Danuta Kupiec (instruktor tenisa stołowego), 
Tomasz Łukaszczyk (pierwsze miejsce), Waldemar Bogdański (trzecie 
miejsce)

A 6 grudnia na Termach Maltańskich odbyły się Mi-
kołajkowe Zawody Pływackie Klas Sportowych ze Szkoły 
Podstawowej nr 67. W konkurencji klas siódmych zwycię-
żył Krzysztof Szulczewski z rekordem życiowym na dy-
stansie 50 m stylem dowolnym.  Patronat nad imprezą 
objęła Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Poznań razem z Poznańską 
Spółdzielnią Mieszkaniową 
i Radą Osiedla Jana III So-
bieskiego przygotowali za-
wody w mocowaniu i za-
pasach. Na matach Sobie-
skiego walczyło 84 młodych 
adeptów zapasów.

Zawody podzielono na 3 
konkurencje - zapasy styl kla-
syczny, zapasy kobiet, mo-
cowanie dla najmłodszych. 
Emocji nie brakowało, a walki 
dostarczyły wielu wzruszeń.

Dzięki pomocy PSM każ-
dy z uczestników dostał pa-
miątkowy dyplom, medal i 
drobny upominek.

Andrzej Erbert
Fot. – Ewelina Jaśkowiak
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Krzyżówka
z Echem

Rozwiązanie krzyżów-
ki z poprzedniego numeru 
brzmiało: Szczodrego Gwiaz-
dora.

BARAN (21.03 - 20.04). Na początku nowego roku skapną ci pro-
pozycje ciekawej i całkiem intratnej roboty. Ale zaś lepiej bacz na 
szczegóły i nie daj się wystrychnąć jakimś papudrokom. 

BYK (21.04 - 21.05). Na urlopową labę i słodkie nygusowanie  
przyjdzie ci jeszcze trochę poczekać. Ale zaś pomyśl o jakim week-
endowym wygibie za miasto zez znajomą eką.

BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Zez ciągłego borchania się i bryn-
czenia na szefów i cołką famułę nic dobrego nie wyniknie. Ady zaś 
przestań się stalować i robić porutę wokoło.

RAK (22.06 - 22.07). Po świętach szykuje się fest wygib ze starą 
eką i nygusowanie wew górach abo na jakim słonyszku. Ino zaś na 
tych balangach nie przenoraj bejmów i zdrowia.

LEW (23.07 - 22.08). Zimowe dni to tyż dobry czas na ordnung 
wew chałupie, a zwłaszcza wew kwitach i szpargałach. Za niektóre za-
ległości przyjdzie zabulić, a insze kwity najlepiej wyćpnąć na gemyle. 

PANNA (23.08 - 22.09). Zamiast borchania się na pogodę i ciągłe-
go glapienia się wew telewizję abo komputer, lepiej weź się za jakie 
szportowanie abo chociaż spacery zez famułą i kejtrami.

WAGA (23.09 - 22.10). Bez nerwów i stalowania, ale zaś z więk-
szym szwungiem bierz się do roboty, a bejmy same skapną. Jak 
trochę pomyślisz i pochapiesz, to wnet będziesz mieć pełną kabzę.

SKORPION (23.10 - 22.11). Zez famułą trza dobrze żyć. Nie bor-
chaj się więc na szczunów czy kejtra. Oni trochę poszuszwolić muszą, 
ale zaś jak ich weźmiesz na słodkie, to będzie całkiem fest.

STRZELEC (23.11 - 21.12). Daj se luz i nie przejmuj się kolejny-
mi reformami wew robocie. Wszystko się wnet uładzi, zamiast więc 
brynczeć, lajsnij se nowy dyrdon abo pojedź na fest wygib.

KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Nawet wew karnawale przyjdzie ci 
chapać za dwóch abo i trzech kumpli, ale zaś potem z wuchtą uzor-
gowanych bejmów będziesz se mógł polofrować po cołkiem świecie.

WODNIK (21.01 - 20.02). Przestań już zez tym ciągłym nygusowa-
niem i rozmemłaniem. Z wiarą po próżnicy też nie ma co blubrać. 
Jesteś szportowny szczun i masz sporo fifnych pomysłów.

RYBY (21.02 - 20.03). Bez te zimową chlabrę we łbie masz ino 
wuchtę głupich pomysłów. Ale zaś wew robocie wiela się nie sta-
luj i frechownie se z wiarą nie poczynaj, bo ino poruty se narobisz.

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

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

Gwiazdy mówią... po naszymu  

Krzyżówka nr 1

HUMORKI
Ojciec odbiera pociechę z 

przedszkola. Nagle zwraca się 
do opiekunki:

– Ale to nie jest moje 
dziecko!

– A co za różnica? I tak 
pan jutro je przyprowadzi.


Trzech studentów opowia-

da wrażenia z sylwestra.
– Ja byłem na Majorce. 

Jaki wypas: plaża, drinki, 
dziewczyny w bikini…

– A ja byłem w Alpach. 
Śnieg po pas, narty, a jakie 
panienki… – mówi drugi.

– Chłopaki, ja byłem w 
tym samym pokoju co wy, ale 
nie paliłem tego świństwa – 
podsumowuje trzeci.


Rozmowa kwalifikacyjna.
– Proszę opowiedzieć coś 

więcej o sobie.
– Wolałbym nie, napraw-

dę zależy mi na tej pracy.

3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

1 2

13 14 15 16 17 18 19
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  1 Haliny, Mariana
  2 Juliana, Urbana 
  3 Anatola, Tomasza 
  4 Teodora, El¿biety 
  5 Karoliny, Antoniego 
  6 Dominiki, £ucji 
  7 Cyryla, Metodego 
  8 El¿biety, Eugeniusza 
  9 Weroniki, Zenona 
 10 Olafa, Filipa 
 11 Benedykta, Olgi 
 12 Jana, Brunona 
 13 Andrzeja, Kingi 
 14 Kamila, Bonawentury 
 15 W³odzimierza, Henryka 
 16 Marii, Benedykta 
 17 Jadwigi, Bogdana 
 18 Kamila, Szymona 
 19 Wincentego, Marcina 
 20 Czes³awa, Ma³gorzaty 
 21 Daniela, Wawrzyñca 
 22 Marii, Magdaleny 
 23 Brygidy, Apolinarego
 24 Kingi, Krystyny 
 25 Krzysztofa, Jakuba 
 26 Anny, Joachima 
 27 Julii, Natalii 
 28 Wiktora, Walentego 
 29 Marty, Olafa 
 30 Piotra, Ludmi³y 
 31 Ignacego, Heleny
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  1 Alfonsa, Juliana 
  2 Euzebiusza, Gustawa 
  3 Nikodema, Lidii 
  4 Dominika, Protazego 
  5 Mariana, Oswalda
  6 S³awy, Jakuba 
  7 Sykstusa, Donaty 
  8 Cypriana, Dominika 
  9 Ryszarda, Romana 
 10 Borysa, Wawrzyñca 
 11 Zuzanny, W³odzimierza 
 12 Klary, Lecha 
 13 Diany, Hipolita 
 14 Alfreda, Maksymiliana  
 15 Marii, WNIEBOWZIÊCIE NMP
 16 Stefana, Rocha  
 17J acka, Julianny 
 18 Heleny, Ilony 
 19 Boles³awa, Jana 
 20 Bernarda, Sobies³awa 
 21 Joanny, Piusa 
 22 Cezarego, Zygfryda 
 23 Ró¿y, Filipa 
 24 Bart³omieja, Jerzego
 25 Józefa, Ludwika 
 26 Marii, Zefiryny 
 27 Moniki, Cezarego 
 28 Patrycji, Augustyna 
 29 Sabiny, Jana 
 30 Feliksa, Ma³gorzaty 
 31 Bohdana, Rajmunda
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  1 Bronis³awy, Idziego
  2 Juliana, Stefana 
  3 Izabeli, Grzegorza 
  4 Ró¿y, Rozalii 
  5 Doroty, Teodora 
  6 Beaty, Eugeniusza 
  7 Reginy, Melchiora 
  8 Marii, Adrianny 
  9 Piotra, Sergiusza 
 10 £ukasza, Miko³aja 
 11 Jacka, Piotra 
 12 Marii, Gwidona 
 13 Jana, Eugenii 
 14 Bernarda, Cypriana   
 15 Albiny, Nikodema 
 16 Korneliusza, Cypriana 
 17 Roberta, Justyny 
 18 Stefanii, Ireny 
 19 Teodora, Januarego 
 20 Eustachego, Euzebii 
 21 Hipolita, Mateusza  
 22 Maurycego, Tomasza  
 23 Tekli, Bogus³awa
 24 Gerarda, Teodora 
 25 W³adys³awa, Aurelii 
 26 Kosmy, Damiana 
 27 Wincentego, Justyny  
 28 Wac³awa, Marka 
 29 Micha³a, Gabriela, Rafa³a 
 30 Hieronima, Felicji 
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  1 Konrada, WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH
  2 Bohdana, Tomasza, ZADUSZKI 
  3 Sylwii, Marcina 
  4 Karola, Olgierda 
  5 El¿biety, S³awomira 
  6F eliksa, Leonarda 
  7 Antoniego, Ernesta 
  8 Seweryna, Bogdana 
  9 Ludwika, Aleksandra 
 10 Leona, Ludomira 
 11 Marcina, ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI
 12 Renaty, Witolda 
 13 Benedykta, Stanis³awa 
 14 Emila, Wawrzyñca 
 15A lberta, Leopolda  
 16 Gertrudy, Edmunda 
 17 El¿biety, Grzegorza 
 18 Romana, Karoliny 
 19 Salomei, Seweryna 
 20 Feliksa, Anatola 
 21 Janusza, Konrada 
 22 Cecylii, Marka 
 23 Adeli, Klemensa
 24 Flory, Jana 
 25 Katarzyny, Erazma 
 26 Konrada, Sylwestra 
 27 Waleriana, Wergiliusza 
 28 Zdzis³awa, Stefana 
 29 B³a¿eja, Saturnina 
 30 Andrzeja, Justyny
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  1 Natalii, Edmunda 
  2 Pauliny, Balbiny 
  3 Franciszka, Kasjana 
  4 Barbary, Jana 
  5 Sabiny, Krystyny 
  6 Miko³aja, Emiliana
  7 Ambro¿ego, Marcina 
  8 Marii, Klemensa 
  9 Leokadii, Wies³awa 
 10 Julii, Bogdana 
 11 Daniela, Waldemara 
 12 Aleksandra, Joanny 
 13 £ucji, Otylii 
 14 Alfreda, Jana 
 15 Celiny, Waleriana 
 16 Albiny, Zdzis³awa 
 17 £azarza, Olimpii 
 18 Bogus³awa, Gracjana 
 19 Dariusza, Gabrieli 
 20 Bogumi³a, Dominika 
 21 Tomasza, Piotra
 22 Honoraty, Zenona 
 23 Ma³gorzaty, Wiktorii 
 24 Adama, Ewy, WIGILIA 
 25 Eugenii, Piotra, BO¯E NARODZENIE 
 26 Szczepana, Dionizego, BO¯E NARODZENIE
 27 Jana, Cezarego  
 28 Teofili, Antoniego 
 29 Tomasza, Dominika 
 30 Eugeniusza, Seweryna 
 31 Sylwestra, Melanii 
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  1 Antoniny, Albina
  2 Heleny, Paw³a 
  3 Kunegundy, Tycjana 
  4 Kazimierza, Eugeniusza 
  5 Adriana, Fryderyka
  6 Ró¿y, Wiktora 
  7 Perpetuy, Felicyty 
  8 Jana, Beaty, DZIEŃ KOBIET 
  9 Franciszki, Brunona 
 10 Cypriana, Marcelego 
 11 Konstantego, Benedykta 
 12 Bernarda, Alojzego 
 13 Bo¿eny, Krystyny 
 14 Matyldy, Leona 
 15 Ludwiki, Klemensa 
 16 Izabeli, Hilarego 
 17 Zbigniewa, Patryka 
 18 Cyryla, Edwarda 
 19 Bogdana, Józefa 
 20 Klaudii, Maurycego
 21 Benedykta, Lubomira
 22 Katarzyny, Bogus³awa 
 23 Pelagii, Feliksa 
 24 Gabriela, Marka 
 25 Marii, Marioli, 
 26 Emanuela, Teodora 
 27 Lidii, Ernesta
 28 Anieli, Jana
 29 Wiktoryna, Eustachego 
 30 Jana, Amelii
 31 Balbiny, Kornelii
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  1 Gra¿yny, Zbigniewa, WIELKANOC
  2 Franciszka, Teodozji, WIELKANOC
  3 Ryszarda, Sylwestra 
  4 Izydora, Wac³awa 
  5 Ireny, Wincentego
  6 Celestyna, Wilhelma
  7 Jana, Rufina 
  8 Maksyma, Seweryna 
  9 Dominika, Marii,
 10 Makarego, Micha³a 
 11 Filipa, Leona, 
 12 Juliana, Zenona 
 13 Przemys³awa, Idy
 14 Waleriana, Justyny 
 15 Teodora, Anastazji 
 16 Bernadetty, Julii 
 17 Roberta, Rudolfa
 18 Bogus³awy, Alicji 
 19 Adolfa, Leontyny 
 20 Agnieszki, Czes³awa, 
 21 Feliksa, Anzelma,
 22 £ukasza, Leona 
 23 Jerzego, Wojciecha
 24 Grzegorza, Fidelisa  
 25 Jaros³awa, Marka 
 26 Marzeny, Marii 
 27 Zyty, Teofila 
 28 Piotra, Ludwika 
 29 Katarzyny, Roberta 
 30 Piusa, Mariana
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  1 Józefa, Wojciecha, ŒWIÊTO PRACY
  2 Zygmunta, Atanazego 
  3 Marii, KONSTYTUCJI 3 MAJA
  4 Moniki, Floriana 
  5 Ireny, Waldemara 
  6 Filipa, Jakuba 
  7 Benedykta, Ludmi³y 
  8 Stanis³awa, Marka 
  9 Grzegorza, Katarzyny 
 10 Antoniny, Izydora 
 11 W³adys³awa, Ignacego 
 12 Pankracego, Dominika 
 13 Gerwazego, Roberta 
 14 Bonifacego, Macieja 
 15 Zofii, Izydora
 16 Szymona, Andrzeja 
 17 Brunona, S³awomira 
 18 Aleksandry, Eryka
 19 Kryspina, Piotra 
 20 Aleksandra, ZIELONE ŚWIĄTKI 
 21 Jana, Wiktora 
 22 Heleny, Wies³awy
 23 Iwony, Emilii 
 24 Joanny, Zuzanny
 25 Grzegorza, Urbana 
 26 Filipa, Pauliny, DZIEŃ MATKI
 27 Juliana, Augustyna 
 28 Justyny, Jaromira 
 29 Magdaleny, Teodozji
 30 Jana, Karola,  
 31 Anieli, Petroneli, BOŻE CIAŁO
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  1 Brygidy, Ignacego 
  2 Marii, Miros³awa 
  3 Oskara, B³a¿eja 
  4 Joanny, Weroniki, 
  5 Adelajdy, Agaty 
  6 Paw³a, Doroty
  7 Ryszarda, Romualda 
  8 Hieronima, Sebastiana TŁUSTY CZWARTEK
  9 Apolonii, Eryki
 10 Jacka, Scholastyki  
 11 Marii, Olgierda
 12 Eulalii, Modesta,   
 13 Katarzyny, Grzegorza 
 14 Cyryla, Metodego, WALENTYNKI, POPIELEC 
 15 Jowity, Faustyna 
 16 Danuty, Julianny 
 17 Zbigniewa, Aleksego,  
 18 Konstancji, Szymona
 19 Konrada, Arnolda
 20 Leona, Ludomira 
 21 Piotra, Eleonory 
 22 Ma³gorzaty, Wiktora 
 23 Polikarpa, Izabeli,  
 24 Bogusza, Macieja 
 25 Cezarego, Wiktora
 26 Aleksandra, Miros³awa 
 27 Anastazji, Gabriela 
 28 Józefa, Makarego
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  1 Mieczys³awa, Marii, NOWY ROK 
  2 Bazylego, Grzegorza 
  3 Danuty, Genowefy 
  4 Anieli, Angeliki 
  5 Szymona, Edwarda
  6 Kacpra, Melchiora, Baltazara, TRZECH KRÓLI
  7 Rajmunda, Lucjana
  8 Seweryna, Mœcis³awa
  9  Marceliny, Juliana
 10 Jana, Wilhelma
 11 Honoraty, Matyldy
 12 Arkadiusza, Czes³awy 
 13 Weroniki, Hilarego
 14 Feliksa, Krzesimira
 15 Paw³a, Domos³awa
 16 Marcelego, W³odzimierza
 17 Antoniego, Jana
 18 Ma³gorzaty, Piotra
 19 Henryka, Mariusza
 20 Fabiana, Sebastiana
 21 Agnieszki, Jaros³awa, DZIEÑ BABCI 
 22 Anastazego, DZIEÑ DZIADKA
 23 Ildefonsa, Rajmunda
 24 Franciszka, Felicji
 25 Mi³osza, Tatiany
 26 Tytusa, Tymoteusza
 27 Jerzego, Anieli
 28 Tomasza, Juliana
 29 Franciszka, Zdzis³awa
 30 Martyny, Macieja
 31 Jana, Ludwiki
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  1 Danuty, Remigiusza 
  2 Dionizego, Teofila 
  3 Teresy, Jana  
  4 Rozalii, Franciszka 
  5 Apolinarego, Placyda  
  6 Artura, Brunona 
  7 Marii, Marka 
  8 Brygidy, Pelagii  
  9 Wincentego, Arnolda
 10 Daniela, Leona 
 11 Aldony, Emila 
 12 Rudolfa, Maksymiliana 
 13 Edwarda, Teofila 
 14 Bernarda, Kaliksta
 15 Jadwigi, Teresy 
 16 Ma³gorzaty, Aurelii 
 17I gnacego, Wiktora 
 18 Juliana, £ukasza  
 19 Paw³a, Ziemowita 
 20 Ireny, Jana 
 21 Urszuli, Jakuba 
 22 Filipa, Salomei 
 23 Seweryna, Honorata 
 24 Marcina, Antoniego
 25 Bonifacego, Darii 
 26 Lucjana, Ewarysta 
 27 Iwony, Sabiny 
 28 Szymona, Tadeusza  
 29 Wioletty, Felicjana 
 30 Zenobii, Przemys³awa 
 31 Krzysztofa, Urbana
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  1J akuba, Konrada, DZIEÒ DZIECKA
  2 Marcelina, Piotra 
  3 Leszka, Kwiryna
  4 Franciszka, Karola
  5 Bonifacego, Walerii 
  6 Norberta, Dominiki 
  7 Roberta, Wies³awa
  8 Seweryna, Maksyma 
  9 Pelagii, Felicjana 
 10 Ma³gorzaty, Bogumi³a,
 11 Barnaby, Feliksa
 12 Jana, Janiny 
 13 Antoniego, Lucjana 
 14 Rufina, Walerego 
 15 Jolanty, Wita, 
 16 Aliny, Anety 
 17 Laury, Marcjana 
 18 El¿biety, Marka 
 19 Romualda, Protazego 
 20 Bogny, Bogumi³y 
 21 Alojzego, Alicji
 22 Pauliny, Tomasza
 23 Wandy, Zenona, DZIEŃ OJCA
 24 Danuty, Jana 
 25 Doroty, Wilhelma 
 26 Jana, Paw³a 
 27 W³adys³awa, Cyryla 
 28 Ireneusza, Leona 
 29 Piotra, Paw³a 
 30 Emilii, Lucyny
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Noc Naukowa na Łokietka

Z radością informuje-
my, że piątkowe wieczo-
ry w Szkole Podstawowej 

nr 35 przyciągają coraz 
większą liczbę zaintere-
sowanych. W Noc Nauko-

wą współpracowali z na-
mi wykładowcy oraz stu-
denci UAM, Politechniki 
Poznańskiej i Uniwersy-
tetu Przyrodniczego. 

Zorganizowano stoiska 
prezentujące ciekawostki 
i eksperymenty z biologii, 
chemii, geologii, astronomii 
i robotyki. Każdy ze zwie-
dzających i uczestniczących 
w zajęciach znalazł dla sie-
bie niezwykłe ciekawostki. 
Obok szachownicy, gry na 
kieliszkach i starego studia 
fotograficznego przebiegały 
drogi sterowanych przez nas 
robotów i różnorodne trasy 
tajemniczej gry komputero-
wo-terenowej, pochłaniają-
cej starszych uczniów. Było 
ekscytująco i radośnie. Wła-
śnie tak, jak powinno być w 
fajnej szkole!

Katarzyna Buziak 


