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Misterium w Hetmanie
Zdarzyło się prawie 20 wieków temu, a zdarzenie to nadal jest ważne dla milionów ludzi. W klubie seniora Hetman na osiedlu Jana III Sobieskiego obejrzeć mogliśmy
przedstawienie Misterium Męki Pańskiej. Scenariusz napisała Stenia Golińska, a wykonawcami byli klubowi seniorzy.
Sala była pełna, a zaproszeni goście i klubowicze z zainteresowaniem oglądali spektakl słowno-muzyczny. A na
koniec gorącymi brawami nagrodzili wysiłek aktorów. (big)
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Dni Piątkowa
z atrakcjami
Zespół muzyczny „Loka”, kabaret Marcina Dańca
i wielu innych wykonawców wystąpią podczas wielkiego koncertu z okazji tegorocznych Dni Piątkowa, który
tradycyjnie zostanie zorganizowany na os. Jana III Sobieskiego w sobotę 23 czerwca.
Przygotowania do imprezy, cieszącej się wielką popularnością nie tylko wśród mieszkańców Piątkowa, nabierają przyspieszenia. W programie obok występów uznanych gwiazd przewidziano wiele atrakcji, m. in. konkurs
wiedzy o Piątkowie z cennymi nagrodami dla uczestników, a na finał – pokaz sztucznych ogni. (i)

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 więcej aktualnych informacji
o sprawach
Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
w zakładce

RADCA

PRAWNY

- 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

WARZYWA
I OWOCE

bez nawozów i oprysków,
polecane dla małych dzieci!

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

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

Sklep Rybny

DORSZ
Rafał Naglik
www.rybny-dorsz.pl

tel. 690-375 9
915

Realizujemy również zamówienia telefoniczne

RYBY ŚWIEŻE PROSTO Z KUTRA
DUŻA GAMA RYB WĘDZONYCH TRADYCYJNIE
Poznań, os. Bolesława Chrobrego,
ul. Gieburowskiego box 23

INFORMACJE I KOMUNIKATY
na www.psm.poznan.pl

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

 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

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

Tel. 61 822 78 57, 601 56 87 32
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Młodzi dziennikarze w akcji
SZKOLNY MAGIEL
– to tytuł gazetki wydawanej od czterech lat w
Szkole Podstawowej nr
17 na osiedlu Bolesława Chrobrego. Młodzi
ludzie chętnie rozwijają
swoje pasje dziennikarskie. Piszą na rozmaite
tematy, o tym, co ich interesuje, co ich nurtuje lub o tym, co ich niepokoi.
Młodzi dziennikarze są
bardzo ciekawi świata. W
zeszłym roku okazało się,
że szkolne pisemko to dla
nich za mało. Dlatego młodzież pod opieką nauczycieli zgłosiła się do ogólnopolskiego programu „Młody obywatel”. Udział w projekcie dał uczniom możliwość wyjścia poza mury
szkolne i poznania historii ich dzielnicy – Piątkowa. Efektem ich prac był
numer specjalny gazetki
poświęcony w całości naszej dzielnicy. Temat historii Piątkowa tak zainteresował uczniów, że dalej chcieli zgłębiać wiedzę
o tej części Poznania.
W tym roku szkolnym uczniowie SP 17 biorą udział w ogólnopolskim
programie „Młodzi w akcji”, który jest realizowany przez Centrum Eduka-

cji Obywatelskiej w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności
w ramach programu Szkoła Ucząca się, i Fundacją
Banku Zachodniego WBK.
Opieką nad realizacją projektu zajęli się w tym roku: Marek Przybylski – nauczyciel historii, Wojciech
Wrotkowski – nauczyciel
historii oraz Izabella Sporakowska-Mazur – nauczycielka języka polskiego.
Tym razem młodzież
miała za zadanie zastanowić się, jaka będzie
przyszłość ich najbliższej
okolicy. Uczniowie mieli
do wyboru trzy ścieżki tematyczne. Wybrali ścieżkę, która została zatytułowana Taśmy przyszłości.
Do projektu zgłosiło się
15 uczniów klas siódmych,
którzy podzielili się na trzy
grupy. Każdy zespół miał
za zadanie wybrać sobie
jedno miejsce, obiekt, który opiszą. Zajrzą w przeszłość, poznają historię
danego obiektu, porozmawiają z mieszkańcami, a
przede wszystkim postarają się odpowiedzieć na
pytanie, jak to miejsce będzie wyglądać w przyszłości, za 20 lat.
Uczniowie wybrali trzy
obiekty znajdujące się na

naszym Piątkowie – dwie
wieże radiowo-telewizyjne,
Piątkowskie Centrum Kultury „Dąbrówka” oraz budynek Szkoły Podstawowej
nr 17 na osiedlu Bolesława Chrobrego. Zadaniem
młodzieży było między innymi przeprowadzenie wywiadów z mieszkańcami
dzielnicy. Okazało się, że
mieszkańcy dobrze znają
historię każdego z obiektów i chętnie udzielali odpowiedzi młodym dziennikarzom.
Efektem projektu są
prezentacje a także filmy
nakręcone przez uczniów.
Najwięcej emocji wzbudzały wieże radiowo-telewizyjne. Młodzi ludzie dowiedzieli się, że jedna z nich
jest już nieczynna i czeka na zagospodarowanie.
Dziennikarze SP 17 dotarli do Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, tutaj Michał Tokłowicz – zastępca
prezesa PSM udzielił młodym ludziom obszernego
wywiadu. Uczniowie dowiedzieli się sporo o historii
wież na Piątkowie. A to, co
ich najbardziej zaciekawiło,
to, co dalej z mniejszą wieżą. Jeden z pomysłów zakłada utworzenie w tym miejscu muzeum historii Piątkowa. To pomysł, który bar-

dzo spodobał się uczniom.
Młodzież uważa, że taki
budynek powinien służyć
mieszkańcom dzielnicy,
a muzeum byłoby wielką
atrakcją. Podobnie myślą
mieszkańcy Piątkowa, którzy zgodzili się na wywiady. Młodzież z SP 17 po raz
kolejny wiele się dowiedziała o historii miejsca, w którym żyją, uczą się i spędzają czas wolny. Takie też było
założenie programu „Młodzi w akcji”, by młodzi ludzie wiedzieli jak najwięcej
o swoim miejscu zamieszkania. A także, żeby czuli,
iż mają wpływ na to co się
w tym miejscu dzieje.
Efekty projektu zostaną zaprezentowane wszystkim uczniom SP 17 na specjalnej prezentacji. Projekt
po raz kolejny pokazał, że
szkoła to nie tylko mury. Tu
nie tylko uczymy się matematyki czy biologii, ale tworzymy pewne grupy mające
te same pasje i te same zainteresowania. Warto czasem wyjść poza szkołę, pokazać uczniom, że są częścią pewnego miejsca i w
przyszłości to oni będą pisać jego historię.
Izabella Sporakowska-Mazur
nauczyciel języka polskiego
w Szkole Podstawowej nr 17

Smog także między blokami?
Alarmistyczne komunikaty w mediach o kilkukrotnych przekroczeniach norm zanieczyszczenia powietrza mogą
budzić niepokój. Tym
bardziej że coraz częściej dotyczą one Poznania. Współczesny smog,
skrót z angielskich słów
smoke – dym i fog –
mgła, staje się równie
groźny jak mityczny
smok.
– Zagrożenie smogiem,
kojarzone zwykle z dymiącymi kominami kamienic
czy domków jednorodzinnych, nie omija wielkich
osiedli mieszkaniowych.
Pył wciska się także pomiędzy wielkie bloki i ujemnie
wpływa na zdrowie mieszkańców a nawet jest przyczyną wielu zgonów. Sku-

teczne przeciwdziałanie
smogowi wymaga wspólnych działań, dlatego powstała Koalicja Antysmogowa „Bye Bye Smog” –
mówi Wiesław Rygielski koordynujący działania społeczników z ruchów miejskich oraz przedstawicieli kilkunastu organizacji,
którzy zdecydowali się ją
utworzyć.
Poznań wydaje miliony złotych na imprezy kulturalne i sportowe, a jedynie grosze na walkę ze
smogiem. Takie podejście
trzeba zmienić – twierdzą ludzie, którzy zdecydowali się utworzyć koalicję i zabiegać o podjęcie
realnych działań ograniczających emisję szkodliwych pyłów. Ich zdaniem
przyjęte do tej pory przez

władze wojewódzkie i miejskie programy antysmogowe są niewystarczające. Nie
uchronią nas przed coraz
groźniejszym smogiem. Jego głównym źródłem w Poznaniu oraz innych miastach podobnej wielkości,
są niemal po połowie dymy z kominów oraz spaliny samochodowe. Wprowadzanie wydajniejszych i
bardziej przyjaznych środowisku systemów ogrzewania czy nowocześniejszych
środków komunikacji miejskiej i samochodów wiąże się zapewne z koniecznością nakładów finansowych. Jednak zdrowie jest
bezcenne, trzeba więc je
chronić.
Działacze koalicji będą przekonywać i zachęcać przedstawicieli władz

samorządowych do podejmowania bardziej zdecydowanych działań antysmogowych. W programie
mają spotkania z Maciejem Wudarskim, wiceprezydentem Poznania oraz
Grzegorzem Ganowiczem,
przewodniczącym Rady
Miasta, a także kierownictwem polskiego oddziału Greenpeace. Zapraszają także wszystkich poznaniaków, którym zależy
na czystym i zdrowym powietrzu o przyłączenie się
do koalicji i wspieranie
jej przedsięwzięć. Uwagi i
pomysły można przesyłać
mailowo lub poprzez grupę
dyskusyjną na facebooku
koalicja-antysmogowa-bye-bye-smog@googlegroups.
com. (i)
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POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
PIĄTKOWSKA LIGA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
Tabele po meczach rozegranych 17,18 marca 2018 r.
Lp.
1
2
3
4
5

Nazwa drużyny
RÓB SALTO KIEMON
MKS WAPNO
TPS 9 POZNAŃ
KS JEDNOROŻEŁ
BLOKERS POZNAŃ

GRUPA B
li.mec. pkt
23
60
23
51
23
33
24
18
23
6

br.zd.
205
163
146
102
43

br.str. różn. prz./wo
77
128
1wo
81
82
106
40
2wo
185 -83
210 -167

GRUPA C - TABELA KOŃCOWA
1 GWIAZDECZKI
24
53 163
78
2 DRUŻYNA
24
50 123
80
PIERŚCIENIA
3 BYLE NIE DO ZERA
24
44 137
98
4 GKS KRAWĘŻNIK
24
3
53
175
5 EKIPA NA WKRĘCIE
12
-2 18
63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

GRUPA OPEN
FC NOWA WIEŚ
30
80 272
PODWYKONAWCY
29
74 183
CZERWONE DIABŁY
30
71 213
EVERYBODY
30
65 194
WINOGRADY
FILAR FC
30
63 188
BALBINA
30
60 184
DRUŻYNA
30
54 149
PIERŚCIENIA
AKADEMIA SPAWANIA
30
43 143
NDW POZNAŃ
30
40 103
TIKI - TAKA
31
37 167
LOGANOWIE
NOWA NADZIEJA
30
53 130
EMERYCI
29
45 200
RED DEVILS
30
44 170
GOLS PLUS
30
43 173
FLORIAN
30
42 156
THE CITIZENS
30
40 131
PI - KO TEAM
30
26 131
WALKOWER POZNAŃ
30
8
74
BEZ NAZWY
30
6
82
POTĘŻNA WICHURA
31
16 101
MIDAS POZNAŃ
22
15 87
OSTATNI STOJĘ
22
11 79
MOBIL POZNAŃ
22
0
46

Trening z medalistą

85
43
39
-122
-45

96
85
91
115

176
98
122
79

95
92
144

93
92
5

143
113
145

0
-10
22

109
175
140
178
126
181
193
288
288
167
121
120
151

21
25
30
-5
30
-50
-62
-214
-206
-66
-34
-41
-105

2wo
5wo

Nie lada niespodziankę sprawił zapaśnikom KS Sobieski Poznań. Był nią Włodzimierz Zawadzki, który w marcu poprowadził trening zapaśniczy. Medalista Mistrzostw
Europy i Świata a przede wszystkim zdobywca złotego
medalu na Letnich Igrzyskach Olimpijskich Atlanta 1996
zaszczycił swoją obecnością i wspólnie odbył dwugodzinny trening na matach Sobieskiego. Spotkanie było owocne i ciekawe.
Tekst i fot.
Andrzej Słabęcki

2wo
5wo
1wo
2wo
1wo

8wo
7wo
8wo
9wo

Zapisy do ligi na orliku

Piątkowska Liga Piłki Nożnej ogłasza zapisy do
letniej edycji rozgrywek. Mecze będą odbywały się na
boisku typu orlik przy Szkole Podstawowej nr 17 na
os. Bolesława Chrobrego 105 w soboty i niedziele.
Pierwsze spotkania zaplanowane są na 14 i 15 kwietnia,
natomiast zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 4 kwietnia
2018 roku (środa). Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego
decydować będzie kolejność zgłoszeń. Listy zgłoszeniowe
będą przyjmowane tylko na arkuszu zgłoszeniowym przygotowanym przez organizatora rozgrywek (do pobrania na
stronie internetowej psm.poznan.pl). Więcej informacji na
wymienionej stronie. Informacje można uzyskać też pod
nr tel. 61 827 22 81 lub 662 142 707 albo mailowo sport@
psm.poznan.pl Zapraszamy wszystkich chętnych do gry!

Poznańska Policja ostrzega
Seniorze, seniorko!
W związku z powtarzającymi
się przypadkami oszustw, których ofiarami są osoby starsze,
samotnie zamieszkujące, apelujemy do Państwa o zdrowy rozsądek
w kontaktach z osobami telefonującymi do Was lub pukającymi do
drzwi Waszych mieszkań.
Oszuści wchodzą do Państwa
mieszkań pod różnymi pretekstami,
np. z prośbą o szklankę wody, ofertą
sprzedaży artykułów przemysłowych,
powołują się na pracowników administracji, przedstawicieli różnych służb,
urzędników państwowych, przedstawiając się jako np. listonosz, policjant, pracownik: ZUS, pomocy społecznej, pogotowia ratunkowego, gazowni, zakładu energetycznego albo innych instytucji. Powszechnym
przykładem tego typu przestępstw
są oszustwa lub kradzieże na tzw.
„legendę”.
Pamiętajcie Państwo że oszuści
działają w sposób bezwzględny – umiejętnie manipulują rozmową, tak aby
uzyskać jak najwięcej informacji, po

czym doprowadzają do przypadków
podejmowania z kont zgromadzonych
oszczędności, nierzadko zaciągania
kredytów.
Seniorzy, którzy nie są świadomi
sytuacji, w jakiej się znajdują, słysząc
przez telefon, że czeka ich lub osobę
im bliską jakieś niebezpieczeństwo,
lub że mogą stracić wszystkie oszczędności życia ze względu na awarię zabezpieczeń bankowych, bezwzględnie
i bez zastanowienia podejmują pieniądze z banku i pozostawiają je w miejscu wyznaczonym i wskazanym przez
oszusta. Najczęściej są to takie miejsca jak np. śmietniki, kontenery, ławki
w parku czy też pojazdy samochodowe. Myślą, że trafią do bezpiecznego
policyjnego depozytu, ale… tutaj kontakt się urywa.
Co należy zrobić aby nie stać
się ofiarą oszusta?
Jeżeli zgłosi się do Państwa osoba, osobiście lub telefonicznie, która
będzie chciała żebyście przekazali jej
gotówkę bądź inne drogocenne przedmioty, możecie przypuszczać, że jest to
próba oszustwa, ponieważ żadna służ-

ba, która zajmuje się ściganiem przestępczości, nie może żądać od Państwa
oddania wartościowych rzeczy.
Przypominamy, że nieumundurowany policjant na Waszą prośbę musi okazać legitymację służbową. Zawsze sprawdzajcie Państwo wiarygodność osób kontaktujących się w
sprawie przekazania gotówki, dzwońcie do krewnych i weryfikujcie te
informacje. W sytuacji, gdy osoba,
która się z Wami skontaktuje, staje
się natarczywa, natychmiast należy
zadzwonić na Policję lub zaalarmować otoczenie.
We wszystkich przypadkach, które
wydają się podejrzane, należy kontaktować się z Policją, dzwoniąc na numer alarmowy 997 lub 112 (z telefonu komórkowego), przekazując jak
najwięcej zapamiętanych szczegółów,
np. wygląd nieznajomej osoby, numer rejestracyjny i markę samochodu, którym ewentualnie przyjechała,
a w przypadku rozmowy telefonicznej
– numer z wyświetlacza telefonu, datę i godzinę rozmowy.
Poznańscy policjanci

6

ECHO 4/273 (XXI)

Ósma edycja Biegu Jońca
Po raz kolejny osiedle Jana III Sobieskiego
będzie przeżywać swoje
biegowe święto. 13 kwietnia na terenie osiedla będzie można zobaczyć setki dzieci i młodzieży oraz
osób dorosłych biegnących w charakterystycznych żółtych koszulkach.
Organizatorzy zapraszają
na niezwykły Bieg Jońca, wydarzenie z pięknym
przesłaniem - „Ruch rzeźbi
umysł, serce i ciało”.
Na osiedlu Jana III Sobieskiego do rywalizacji stanie aż 1500 biegaczy. Wezmą oni udział w organizowanym po raz ósmy Poznańskim Biegu im. o. Józefa
Jońca SP, który w tym roku odbędzie się 13 kwietnia.
Organizatorzy imprezy: Zespół Szkół Zakonu Pijarów
oraz Poznański Oddział Stowarzyszenia Parafiada chcą
w ten sposób uczcić pamięć
pijara, założyciela Stowarzyszenia Parafiada, który zainicjował ciekawy program
edukacyjny pod hasłem:
„Ruch rzeźbi umysł, serce i
ciało”. Od 1989 roku o. Joniec organizował „Międzynarodowe Parafiady Dzieci
i Młodzieży”, w których co-

rocznie bierze udział blisko
2 tysiące młodych ludzi. Z
jego inicjatywy powstał także projekt: „Katyń… ocalić
od zapomnienia”, mający na
celu upamiętnienie polskich
oficerów zamordowanych w
Katyniu. Ojciec Joniec zginął w 2010 roku w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.
Organizatorzy zawodów
kierują zaproszenie do:
mieszkańców Piątkowa i całego Poznania, do uczniów
wszystkich szkół, do sportowców a także nauczycieli, rodziców i tych wszystkich, którzy biegają systematycznie od lat lub dopie-

ro rozpoczynają przygodę z
bieganiem.
Podczas imprezy dziewczęta i chłopcy w wieku od
5-6 lat do 19 lat będą rywalizować w 14 biegach na dystansach od 250 m do 3000
m. Na każdego biegacza na
mecie będzie czekał ładny
tłoczony medal, a puchary i nagrody otrzymają najlepsi zawodnicy we wszystkich kategoriach. Najdłuższy bieg, w kategorii open,
odbędzie się na ciekawej
crossowej trasie na dystansie 3 kilometrów. W programie zawodów jest także konkurencja drużynowa, niezwykle emocjonująca szta-

feta rodzinna 3 x 500 m, w
której wystartują rodzice i
dzieci, a nawet dziadkowie.
Podczas zawodów odbędzie się także akcja charytatywna „Biegnę dla Przemka”, w której uczestnicy
będą wspierać materialnie
leczenie i rehabilitację ciężko chorego sześcioletniego
chłopca.
Bieg już po raz ósmy
odbędzie się dzięki bardzo
dobrej współpracy z Administracją Osiedla Jana III
Sobieskiego, przy wsparciu
Zarządu PSM oraz Rady
Osiedla Jana III Sobieskiego. Wydarzenie jest organizowane we współpracy ze
Stowarzyszeniem Parafiada i dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i
Turystyki.
Zawody rozpoczną się o
godz. 10.30. Centrum zawodów, start i meta zlokalizowane będą na boisku szkolnym. Organizator zaprasza
do uczestnictwa w biegu
oraz do kibicowania zawodnikom na trasie.
Szczegółowe informacje
i zapisy na stronie internetowej: www.bieg-jonca.pl
Zapraszamy!
Organizatorzy

Kreatywne czwartki w Filii 14

Czytanie rozwija wyobraźnię, ale nie tylko
książki mogą służyć temu celowi w bibliotece. Z
myślą o dzieciach w wieku 7-12 lat przygotowujemy cykliczne spotkania
pod hasłem „kreatywne
czwartki”. Co tydzień od
godz. 17 do 18 zapraszamy na zajęcia, które łączą
spotkania z książką z różnymi pracami wykonywanymi z papieru i nie tylko, grami i zabawami. Będzie coś dla ćwiczenia pomysłowości, umiejętności
manualnych, zmysłu plastycznego i jedyne, czego nie będzie, to nudy.
Zapraszamy wszystkich
chętnych.

Czytelnikom w wieku
11-14 lat proponujemy powieść Pax Sary Pennypacker. U dzieci i ich rodziców
może ona wywoływać skojarzenia z Małym Księciem
i Lassie, wróć, opowiada
bowiem historię przyjaźni
chłopca i lisa, których życiowe okoliczności zmuszają do rozstania. Wydarzenia przedstawiane są zarówno z perspektywy dziecka,
jak i zwierzęcia. Napisana
prostym językiem historia
uczy wrażliwości nie tylko
na los zwierząt, mówi o budowaniu więzi i odpowiedzialności, a także o trudnych wyborach, jakich czasem trzeba dokonać w życiu. Dodatkowych wrażeń
estetycznych przy lekturze
dostarczają oszczędne, jednokolorowe, ale pełne uroku ilustracje.
Spośród nowości dla dorosłych szczególnie poleca-

my biografię Iłła. Opowieść
o Kazimierze Iłłakowiczównie Joanny Kuciel-Frydryszak. Wybitna poetka i tłumaczka jest postacią bliską
mieszkańcom Poznania, jako że spędziła wśród nich
ponad 30 lat. Po II wojnie
światowej zamieszkała na
Jeżycach, a w jej mieszkaniu
obecnie mieści się muzeum.
W młodości była uczestniczką kawiarnianych dyskusji
w gronie skamandrytów i
bywalczynią seansów spirytystycznych w domu Kossaków, ale obracała się nie tylko wśród bohemy artystycznej – po I wojnie światowej
pracowała w MSZ odrodzonego państwa polskiego i
przez prawie 10 lat była sekretarką Józefa Piłsudskiego. Słynęła nie tylko z poezji, ale i trudnego charakteru, miała też wiele tajemnic, których część odsłania
autorka Iłły.

Nietypową „biografią”
jest z kolei Słodziutki Dariusza Kortki i Judyty Watoły, bowiem jej bohaterem
jest... cukier. Autorzy przedstawiają jego dzieje i karierę od momentu sprowadzenia go do Europy po czasy
współczesne. Cukier sprawia, że potrawy są smaczniejsze, poprawia nam nastrój, ale ma też drugie oblicze: uzależnia nas od siebie i wywołuje wiele chorób.
Trudno mu to jednak udowodnić, bo działa w zmowie z przemysłem spożywczym i politykami. Słodziutki zawiera wiele historycznych ciekawostek, jest napisany przystępnym, dziennikarskim stylem – ciekawa
lektura na popołudnie przy
kawie, choć z pewnością odbierze apetyt na słodycze.
Żaneta Dolatowska
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich
os. Bolesława Chrobrego 117
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Awans dla Pietrzyka i Adamskiego
Dwa medale wywalczyli zapaśnicy KS
Sobieski Poznań na zakończonym w Warszawie Pucharze Polski Kadetów – Zapasy Styl Klasyczny. Jakub Pietrzyk (kat. 71
kg) w gronie 30 zawodników doszedł do
finału, w którym przegrał z Konradem
Kozłowskim RCSZ OLIMPIJCZYK (Radom) 3:1 i zdobył medal srebrny.

Jakub Adamski (kat. 92 kg) prezentował się również dobrze, przegrywając w drodze do finału swój pojedynek z Igorem Shepetunem z MKS
CEMENT-GRYF Chełm, a w walce o
medal brązowy po zaciętej walce wygrał z Giorgi Shavidze (UKS ZDROWY TARGÓWEK).

Obaj zawodnicy Sobieskiego wywalczyli swoimi występami awans do
najważniejszej tegorocznej imprezy, jaką jest Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2018, która rozgrywana będzie
na matach poznańskiego klubu.
Maciej Kula
KS Sobieski Poznań

Medale w Czechach i w Polsce
Pierwsze miejsce i złoty medal wywalczył Gerard Kurniczak w Miedzynarodowym Turnieju Zapaśniczym rozgrywanym w Chomutovie w Czechach. W
swojej kategorii wagowej okazał się bezkonkurencyjny. Wygrywając cztery walki,
potwierdził już na początku sezonu swoje
dobre przygotowanie. Mieszkaniec osiedla Chrobrego w tym roku ma szanse na
start w mistrzostwach Europy i świata.
Dziewczyny nie próżnowały i w Pucharze Polski Kadetek, które są eliminacją
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
2018, wywalczyły trzy medale, a KS Sobieski Poznań zdobył trzecie miejsce drużynowo. Medalowe miejsca zajęły Aleksandra Kazimierczak (kat. 65 kg) – drugie
miejsce, a Wiktoria Powałowska (kat. 69
kg) i Daria Komorowska (kat. 73 kg) –
medale brązowe.
Andrzej Słabęcki
Fot. – Andrzej Erbert

Z Litwy
z trzema medalami
Trzy medale wywalczyła męska reprezentacja KS
Sobieski Poznań na międzynarodowym turnieju zapaśniczym Poniewiaż 2018 na Litwie.
Międzynarodowy Turniej Poniewiaż odbywa się od 10
lat. W tym roku startowało w nim 100 zawodników z jedenastu krajów. Medale dla piątkowskiego klubu zdobyli
Jakub Adamski (kat. 92 kg) – trzecie miejsce, Michał Parsadanshvili (kat. 87 kg) – trzecie miejsce i Dominik Waśkowicz (kat. 52 kg) – drugie miejsce.
Andrzej Słabęcki
Fot. - Jacek Jędrzejczak, Timur Parsadanshvili

Adaszek
z medalami w sumo

Zawodniczka KS Sobieski Poznań, Ada Adaszek, wywalczyła dwa medale na Pucharze Polski w Sumo. Na zawodach rozgrywanych w Dębicy w gronie juniorek (kat.
+75kg) wywalczyła drugie miejsce, przegrywając dopiero
finałową walkę. Wśród seniorek (kat. 80 kg) zdobyła brązowy medal.
W tym roku Ada reprezentować będzie nasz kraj
w mistrzostwach Europy, które rozegrane zostaną w Gruzji.

Maciej Kula
KS Sobieski Poznań
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KALENDARIUM PSM
5 kwietnia - Komisja Członkowsko-Samorządowa
Rady Nadzorczej
9 kwietnia - dyżur członków Rady Nadzorczej
10 kwietnia - Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej
24 kwietnia - Komisja ds. aktów prawnych Rady
Nadzorczej
26 kwietnia - posiedzenie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Sprawozdanie rzetelne i jasne

Badanie sprawozdania finansowego Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na które składa się bilans roczny, rachunek zysków i strat,
zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie
do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje oraz objaśnienia, jest co roku wykonywane przez firmę zewnętrzną. Konieczność
przeprowadzenia takiego badania wynika z
przepisów. Badanie za
rok 2017 wykonał Ta-

deusz Stefek z Przedsiębiorstwa Usługowego
Ekspertyz i Doradztwa
Finansowo-Księgowego
„FIN-RACH” z Piły. Wyniki swoich prac przekazał na marcowym posiedzeniu Rady Nadzorczej
PSM.
Zdaniem firmy, roczne sprawozdanie finansowe PSM przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej, i
jest zgodne z przepisami a
także przyjętymi zasadami
rachunkowości. Jest także
zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa i statutem Spółdzielni.
Omawiając poszczególne rozdziały sprawozdania,
biegły rewident podkreślił
bardzo niskie wskaźniki
zaległości czynszowych zarówno na lokalach użytkowych (2,04%), jak i mieszkalnych (3,28%). Według
biegłego, zaległości czynszowe, w badanych przez niego spółdzielniach, w lokalach mieszkalnych to skala
10-98%, a w lokalach użytkowych powyżej 16%. Członkowie Rady pytali o nieco

niższy niż w poprzednich
latach wskaźnik płynności
finansowej. Biegły wyjaśnił,
że przyczyna spadku wynika ze zmiany sposobu jego
obliczania.
Do końca marca Zarząd PSM miał przedstawić informację w sprawie
przygotowań do inwestycji
mieszkaniowej na tzw. bazie Boranta w Naramowicach. Prezes Krzysztof Winiarz poinformował o przebiegu prac nad pozyskaniem korzystnego kredytu bankowego. Do umowy,
którą przedstawiono Spółdzielni, jest 17 zastrzeżeń,
prezes przedstawił je więc
dyrektorowi banku. Odpowiedzi na razie nie ma, a
Zarząd chciałby by inwestycja przebiegała zgodnie
z wyznaczonymi przez Radę warunkami. Członkowie
Rady uchwalili więc wydłużenie czasu potrzebnego na
uzgodnienia finansowe.
Trwają prace nad zmianami w statucie PSM. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Tadeusz Młochowski
rozpoczął dyskusję na temat
zmian statutowych. W trakcie wymiany poglądów Rada

Nadzorcza ustaliła, iż należy przyśpieszyć pracę Komisji ds. aktów prawnych, by
przedstawić zmiany statutowe na najbliższym Walnym
Zgromadzeniu.
Zarząd poinformował,
że nadal nie ma oficjalnego stanowiska Aquanetu i
Zarządu Dróg Miejskich w
sprawie wód opadowych, a
obie chcą pobierać za to
opłaty. Nowo powstała firma Wody Polskie będzie
musiała podjąć decyzję w tej
sprawie, być może – tak zapisano w ustawie – będzie
to robiła gmina.
Rada zaakceptowała odpowiedź do mieszkanki osiedla Bolesława Chrobrego w
sprawie redakcji Wezwania
do złożenia oświadczenia w
myśl art. 3 ust. 2 Ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych. Odpowiedź dla dwóch
członków Rady Osiedla Bolesława Śmiałego nie została uzgodniona i powstanie
w późniejszym terminie.
Przedstawiono także informację w sprawie mieszkańca os. Bolesława Chrobrego
27, który napisał pismo do
zastępcy prezesa Zarządu
PSM. (big)
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40 lat osiedli, 20 lat „Echa”

Kolorowa przyszłość spółdzielczości
Rozmowa z Michałem Tokłowiczem, zastępcą prezesa Zarządu
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przed 40 laty, gdy wyrastały pierwsze spółdzielcze domy na Piątkowie…
–…kończyłem studia na
ówczesnej poznańskiej Akademii Ekonomicznej i bardziej myślałem o pracy naukowej niż o nowych osiedlach mieszkaniowych.
Jednak z nimi związał pan
swe życie i gdy w kwietniu 1998 roku ukazał się
pierwszy numer „Echa
Piątkowa”…
–…byłem od kilku lat
zastępcą prezesa do spraw
ekonomicznych w PSM. Podejmując się tych obowiązków, miałem już doświadczenie zdobyte podczas pracy
w PSM „Winogrady”. Piątkowo to jednak było nowe
wielkie wyzwanie, głównym
zadaniem były bowiem inwestycje, budowanie kolejnych
osiedli. W tamtych latach
przełomu ustrojowego, niedostatku mieszkań i rozbudzonych oczekiwań społecznych to była niezwykle trudna praca.
Jak więc patrzy pan na
spółdzielczość mieszkaniową?
– Z pewnością jest to
wciąż potęga, tworzy ją przecież ponad 3,5 miliona spółdzielców w całej Polsce. Jednak nie zajmuje już dominującej pozycji, bo dynamicznie rozwinęło się budownictwo deweloperskie, ani też
nie może liczyć na wsparcie państwa w formie prefe-

rencyjnych kredytów, z których korzystała w poprzednim okresie. To się skończyło, spółdzielnie musiały
szukać innych rozwiązań finansowych i większość sobie bardzo dobrze poradziła.
Chociaż łatwo nie było. Próbowano bowiem „reformować”, czyli ograniczać działalność spółdzielni mieszkaniowych, ustawowo zlikwidowano ich związki regionalne i
popierano tendencje odśrodkowe pod szczytnym hasłem
„małe jest piękne”. Na tej fali
także w naszej spółdzielni doszło do wydzielenia z osiedla
Bolesława Chrobrego małych
osiedli Władysława Jagiełły i
Zygmunta Starego. Obecnie
jednak okazuje się, że nie mają one możliwości wypracowania dodatkowych środków
na prowadzenie niezbędnych
przedsięwzięć remontowych.
Znacznie o to łatwiej na dużych osiedlach posiadających
wpływy z lokali użytkowych,
a ponadto koszty w nich rozkładają się na większą liczbę
mieszkań. W ekonomii decyduje siła finansów, duży może więcej i taniej.
Czy widać już kres reformowania spółdzielczości?
– Transformacja spółdzielczości wciąż trwa. Na
szczęście odstąpiono od rewolucyjnych pomysłów całkowitej jej likwidacji, bo nawet takie się pojawiały w
minionych latach i zaczyna się doceniać pozytywne

aspekty spółdzielczego zarządzania zasobami lokalowymi. Ostatnie wprowadzone
przez ustawodawcę zmiany
poszły w kierunku przywrócenia zerwanego w poprzednich latach związku właścicieli mieszkań w budynkach
spółdzielczych ze spółdzielnią. A jeśli ktoś zostaje członkiem spółdzielni, to powinien
wpływać na jej działanie i
uczestniczyć w podejmowaniu decyzji jej dotyczących.
Wielkie nadzieje wiązano
ze wspólnotami mieszkaniowymi.
– Na Piątkowie powstały one między innymi w budynkach użytkowanych niegdyś przez wojsko czy PKP
i na podstawie umów z nimi spółdzielnia administruje
ich zasobami. To dobre rozwiązanie, gdyż budynki te
są przecież częścią spółdzielczych osiedli i wspólna administracja ułatwia obsługę.
Na podstawie tej współpracy
mogę powiedzieć, że są różne wspólnoty. Niektóre dobrze sobie radzą i ich członkowie są świadomi odpowiedzialności za majątek, który
posiadają. Ale są również takie, w których trudno wybrać
zarząd, czy zwołać zebranie
członków.
Z aktywnością spółdzielców też różnie bywa.
– Rzeczywiście, chciałbym żeby mieszkańcy aktywniej włączali się w życie
spółdzielni. Tymczasem tylko kilka procent spółdzielców uczestniczy w corocznym walnym zgromadzeniu,
którego części odbywają się
na każdym osiedlu i o którym
każdy członek jest powiadamiany. Podczas zebrań podejmowane są wspólnie decyzje
w istotnych dla spółdzielni
sprawach a także przekazywane są informacje o realizowanych przedsięwzięciach,
zamierzeniach remontowych
oraz działalności kulturalno-sportowej. Podczas nich
można też przekazywać uwagi i opinie oraz zgłaszać propozycje i wnioski. Niestety,
tylko niewielka część spół-

dzielców korzysta z tych możliwości.
Skąd to niewielkie zainteresowanie spółdzielczymi
sprawami?
– Pewnym wyjaśnieniem
może być, że dopóki one idą
dobrze, to ludzie nie zaprzątają sobie nimi głowy. Dopiero jak się coś dzieje, to zainteresowanie rośnie. Na początku lat 90., gdy zachodziły przemiany ustrojowe, zapanowało wielkie ożywienie
wśród spółdzielców. Kolejna fala aktywności pojawiła
się wraz z możliwością przekształcania prawa lokatorskiego w odrębną własność.
Ludzie oczekiwali, że nastąpi
to z dnia na dzień, a z tym
wiązały się przecież skomplikowane procedury. Wynikały
z tego różne spory, a nawet
zarzuty wobec zarządu spółdzielni o celowe opóźnianie,
z których musiałem się tłumaczyć na zebraniach a także przed różnymi organami.
Przekształcenia własnościowe cały czas są prowadzone,
na szczęście świadomość, jak
są one skomplikowane staje
się coraz powszechniejsza.
Obecnie pojawiają się sygnały o przygotowywaniu ustawy
o przekształceniu z mocy prawa wieczystego użytkowania
gruntu w odrębną własność,
ale będzie się to wiązać z koniecznością wnoszenia obecnej opłaty za wieczyste użytkowanie przez jeszcze 20 lat.
W dodatku gmina będzie mogła tę opłatę rewaloryzować.
W świetle takich propozycji
lepsze dla spółdzielni wydaje
się wykupienie gruntów od
miasta z 95-procentową bonifikatą, bo po wejściu w życie ustawy miasto chyba ją
zlikwiduje.
Co przez minione lata było i jest największym kłopotem dla PSM?
– Generalnie jest jeden
problem – rosnące koszty.
Drożeją woda, prąd, energia
cieplna a także materiały budowlane i robocizna. Opłaty
za ogrzewanie i ciepłą wodę to największy wydatek
Dokończenie na stronie 10
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40 lat osiedli, 20 lat „Echa”

Kolorowa przyszłość spółdzielczości
Dokończenie ze strony 9

dla spółdzielni. Ciągle więc
szukamy oszczędności w tej
dziedzinie. Byliśmy pierwszą w Poznaniu spółdzielnią,
która zdecydowała się na
wprowadzenie termozaworów, a potem podzielników
i systemu rozliczania zużycia ciepła w poszczególnych
lokalach. Głosów krytycznych nie brakowało i długo
musieliśmy przekonywać, że
nowe rozwiązania przyniosą
oszczędności. Obecnie w ramach eksperymentu chcemy
zamontować ogniwa fotowoltaiczne w kilku budynkach
na os. Śmiałego. Będziemy
też kontynuować termomodernizację kolejnych budynków. Zapewne także na osiedlu Batorego, choć w stosunku do tych młodych budynków opinie są podzielone.
Będziemy jednak, jak zwykle w spółdzielni, przedstawiać rzeczowe argumenty,
rozmawiać i przekonywać
aż zyskamy poparcie więk-

szości spółdzielców. Niekiedy wymaga to czasu i cierpliwości. Tak jest, na przykład, ze sprawą bazy przy ul.
Boranta. Wiele lat dyskutowano, co z nią zrobić, może sprzedać, może poczekać.
Wreszcie wszystko zmierza
w kierunku decyzji o rozpoczęciu na tym terenie budowy mieszkań lokatorskich.
Najemca wpłaci tylko 10 procent wartości i będzie mógł
je wykupić. To dobra propozycja dla młodych ludzi rozpoczynających samodzielne
życie i niejako powrót do
spółdzielczej idei wspólnego
rozwiązywania problemów
mieszkaniowych.
Spółdzielnia to także liczne przedsięwzięcia kulturalne i sportowe.
– Żaden deweloper takiej działalności nie podejmie. Tylko spółdzielnie ją
prowadzą i chociaż na rozwijanie działalności społeczno-kulturalnej i sportowej
zawsze środków jest za mało, to udaje się przedstawić

mieszkańcom Piątkowa, zarówno najmłodszym jak i
nieco bardziej dojrzałym, ciekawą ofertę zajęć. Na każdym piątkowskim osiedlu
działa klub seniora, organizowane są festyny i półkolonie. Wieloletnie tradycje
mają kluby krótkofalowców i
modelarstwa lotniczego, nieco krótszą klub odkrywców
i reporterów. Popularnością
cieszą się piątkowskie ligi
piłkarskie i rozgrywki tenisowe. Planujemy zadaszenie
kortów na os. Sobieskiego
żeby można było z nich korzystać przez okrągły rok.
Dzięki wsparciu miejskich
radnych mamy zapewnione
środki z budżetu miasta na
modernizację skateparku na
osiedlu Batorego. Przed nami kosztowny, ale konieczny remont budynku „Dąbrówki”, który chcemy przeprowadzić bez przerywania
działalności placówki. Mieści się w niej bowiem mająca
największą w mieście liczbę
wypożyczeń filia Biblioteki

Raczyńskich. Zaczniemy od
modernizacji instalacji elektrycznych i przebudowy sali karminowej, a potem odnowimy salę kinową i hol.
Mamy gotowy kompleksowy
projekt, który będziemy realizować etapami. W pierwszym wydamy około miliona złotych. Wizytówką kulturalnej działalności są tradycyjne Dni Piątkowa, na
tegoroczne zapraszamy 23
czerwca.
Jaka więc przyszłość rysuje się przed spółdzielniami mieszkaniowymi?
– Spółdzielczość ma ponad 120 lat i czy przetrwa
kolejne lata zależy przede
wszystkim od samych spółdzielców. To oni muszą
uczestniczyć w życiu swych
spółdzielni, dyskutować o kierunkach rozwoju i decydować. Jestem optymistą, spółdzielcze osiedla stały się kolorowe i zadbane, dlatego przyszłość też widzę kolorowo.
Rozmawiał
Walerian Ignasiak

Środa dla pracujących

Będzie się działo w KORONIE

Trwa doroczny okres składania rocznych zeznań podatkowych PIT. Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady zaplanował
w związku z tym kampanię informacyjno-edukacyjną. Celem
akcji jest ułatwienie podatnikom rozliczenia z fiskusem, przekazywanie niezbędnych informacji oraz promowanie wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów udogodnień.
Tegoroczna kampania skupia się na zachęceniu do przesyłania deklaracji drogą elektroniczną, w tym także korzystania ze wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych PFR
oraz promowania uproszczonych formularzy PIT-WZ i PIT-OP.
Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady, chcąc pomóc osobom pracującym, wydłużył czas pracy w dwóch dniach marca oraz 18 kwietnia do godz. 18. Wszystkich zapracowanych
serdecznie zapraszamy.

3 kwietnia od godz. 18 do 19.30 obchodzone będą czwarte urodziny firmy Happy Fit w stylu hawajskim. Zajęcia taneczne oraz loteria z nagrodami. Poprowadzi Justyna Kucner.
7 kwietnia w godz. 16-19 – animacje z okazji Międzynarodowego Dnia Walki na Poduszki. Poprowadzi je Justyna Kucner.
11 kwietnia o godz. 17 Teatr „Hop z kanapy” na prośbę
publiczności wystąpi na bis ze spektaklem „Kandydatki na
żonę”. A 13 kwietnia o godz. 16 na zaproszenie Osiedlowego
Domu Kultury „Orbita” przedstawienie to można będzie zobaczyć także na os. Kosmonautów.
18 i 25 kwietnia od 17 do 20 odbędą się potańcówki.
21 kwietnia w godz. 18-24 także zabawa taneczna „Przywitanie wiosny”.
26 kwietnia o godz. 17 rozpocznie się przegląd chórów
„Co nam w duszy gra”, wystąpią cztery chóry.

Barbara Dębowska
kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej
Urząd Skarbowy Poznań Winogrady

Pobierz i wyślij gotowy formularz PIT
Można już korzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. W tym roku obok gotowego
PIT-37 można wysłać przez internet również PIT-38.
Od 15 marca na Portalu Podatkowym udostępnione zostały wstępnie wypełnione zeznania podatkowe za rok 2017:
• PIT-37 sporządzony na podstawie informacji od płatników:
(PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informacji od organów rentowych: PIT-40A/11A) oraz
• PIT-38 (sporządzany na podstawie informacji PIT-8C).
Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, w skrócie
PFR (z ang. Pre-Filled tax Return) ma za zadanie ułatwić
podatnikom rozliczenie z fiskusem. Po zalogowaniu się na
Portalu Podatkowym można pobrać sporządzoną przez administrację podatkową propozycję rozliczenia rocznego, któ-

rą możemy w dowolny sposób modyfikować i uzupełnić o
dodatkowe informacje (np. ulgi, załączniki, przekazanie 1%
na rzecz OPP).
Ogranicza to do minimum czas potrzebny do rozliczenia
się z urzędem skarbowym. Pozwala też uniknąć błędów, które pojawiają się przy przepisywaniu danych z informacji dla
płatników. Jednym słowem – złożenie zeznania podatkowego
staje się wygodniejsze, prostsze i szybsze.
Oczywiście nadal można składać deklaracje PIT-37 i PIT38 na dotychczasowych zasadach, czyli drogą elektroniczną
do systemu e-Deklaracje lub w formie papierowej.
Więcej informacji na Portalu Podatkowym www.finanse.
mf.gov.pl/pp/wstepnie-wypelnione-zeznanie-podatkowe-pfr
Krajowa Administracja Skarbowa
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Mundurowe rodzinne tradycje
W minioną 150 rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, w setną rocznicę Odzyskania
Niepodległości, odwiedziliśmy wraz ze Zdzisławem
Czwartosem (przedstawicielem młodszej generacji
Klubu Literackiego „Dąbrówka”) – członka seniora klubu, zbliżającego
się do 90-tki – Juliusza
Rozmiłowskiego. W gabinecie pełnym pamiątek,
zdjęć z drogi życiowej ojca i syna nasz gospodarz
opowiadał:
- Mój ojciec, Franciszek
Rozmiłowski, był zawodowym podoficerem Drugiego
Pułku Strzelców Podhalańskich w Sanoku. W okresie
swojej służby wojskowej uzyskał przydział do prowadzenia spraw kancelaryjnych.
Podczas uroczystości wojskowych i państwowych brał
udział w szeregach „Poczty Chorągwianej”. Szczególnym wyróżnieniem dla ojca
był udział w Kompanii Honorowej Wojska Polskiego podczas uroczystości pogrzebowych marszałka Józefa Piłsudskiego w maju 1935 roku. Zaziębił się wtedy bardzo,
leczył się w szpitalu i ledwo
uszedł z życiem.
W 1938 roku został przeniesiony w stan spoczynku.

Ojciec urodził się w 1888 roku w Nowym Dworze koło
Warszawy. Podczas okupacji
ukrywał się we Lwowie i Tarnopolu, tak przed Niemcami,
jak i Sowietami. Znał świetnie język niemiecki, więc pracował w firmie budowlanej,
u Niemca. Po wojnie wrócił
do Lublina, zatrudnił się na
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i na Uniwersytecie Przyrodniczym. Zmarł
w 1967 roku.
- W rodzinnym domu –
wspomina Juliusz Rozmiłowski – wszyscy biegali, jeździli
na nartach. Ojciec miał Złotą Odznakę Sportową. Panował kult Marszałka, tradycji narodowej i polskiego
wojska. Będąc uczniem Publicznej Szkoły Powszechnej
im. Króla Władysława Jagiełły w Sanoku zostałem harcerzem w 1937 roku. Brałem udział w organizowanych
obozach i w różnych uroczystościach patriotycznych.
Szczególnie podobało mi się
noszenie mundurka harcerskiego. Również, chciałbym
podkreślić, że drużyna nasza
niejednokrotnie wizytowana
była przez harcmistrza Zdzisława Peszkowskiego, przyszłego księdza, który uszedł
katyńskiej mordowni.
- Podczas okupacji niemieckiej uczęszczałem do Szkoły

Powszechnej oraz Handlowej
w Sanoku. W sierpniu 1944
roku Sanok został wyzwolony. Zapisałem się ponownie
do drużyny harcerskiej. Już
w lipcu 1945 roku dwa hufce ZHP z Krakowa i Sanoka zorganizowały w miejscowości Wieniec-Zdrój (Świeradów) obóz szkoleniowy, w
którym brałem udział. Było
to niebezpieczne w tym czasie i miejscu, jeszcze słychać
było strzały… W marcu 1946
roku wyjechałem z mamą z
Sanoka do Obornik, gdzie
mieszkały moje dwie siostry. Naukę kontynuowałem
w Gimnazjum Kupieckim w
Poznaniu przy ulicy Słowackiego. Należałem do drużyny
harcerskiej – Hufiec Jeżyce.
W sierpniu 1946 roku wyjechałem do brata w Lublinie. Byłem uczniem Liceum
Handlowego im. A. i J. Vetterów w Lublinie. Tu również
należałem do drużyny ZHP.
W styczniu 1947 roku przebywałem na obozie narciarskim w Zakopanem (jazdę
na nartach rozpocząłem mając 6 lat). W czerwcu 1948
roku uzyskałem świadectwo
dojrzałości Liceum Handlowego w Lublinie. Dalsze lata
to ukończenie studiów ekonomicznych, praca na kierowniczych stanowiskach w przemyśle, spółdzielczości, budownictwie i banku.
Juliusz
Rozmiłowski
jest pisarzem, żywą legendą literackiego towarzystwa.
Uczestniczy w pracach Klubu Literackiego od 1970 roku, ciągle obecny i aktywny
– teraz, jak i na początku lat
70. XX wieku, kiedy występował w kawiarni „Literackiej”
na Starym Rynku w Pozna-

Juliusz – harcerz

niu w wieczorach prowadzonych przez Łucję Danielewską i Jerzego Grupińskiego.
Pisze wiersze, przede wszystkim satyryczne, także o sporcie. Bierze udział w konkursach, uzyskując publikacje w
mediach i wyróżnienia („Posłanie do LECHA”, „Jeżyckie
pyrki”, „Poznańska PESTKA”, „Tylko w KRESOWEJ”,
„Kołobrzeska kuracja”, „Złote
Narty”).
Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Lwowa i
Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu. W
roku 2007, pod jego redakcją,
została opublikowana książka
„Udział Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w życiu naukowym i kulturalnym
Poznania i Wielkopolski”. Za
pracę zawodową oraz działalność społeczną otrzymał między innymi Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski,
Złoty Krzyż Zasługi, Złotą
Odznakę Zasłużonego Członka Towarzystwa Miłośników
Lwowa. Juliusz Rozmiłowski
jest znany przede wszystkim
jako społecznik, autor wierszy satyrycznych i okolicznościowych. Pisze także utwory liryczne.
Jerzy Grupiński

KLUB LITERACKI
PIĄTKOWSKIE
CENTRUM KULTURY

Franciszek – żołnierz

3 IV 2018 o godz. 18 (wtorek) Grupa Literyczna „Na krechę”: Bogumiła Maleta – „Wiedziona”, Dorota Nowak –
„Antidotum”. Wprowadzenie – Anna Dominiak, Łucja
Dudzińska.
17 IV 2018 o godz. 18 (wtorek) XII Młode Pióra – Michał
Ambrożkiewicz, Marta Grygorowicz, Mikołaj Konkiewicz. Zapraszamy piszącą młodzież oraz nauczycieli, opiekunów literackich talentów.
Zapraszamy do publikacji w Protokole Kulturalnym
Spotkania w „Dąbrówce”, os. Bolesława Chrobrego 117.
Prowadzi Jerzy Grupiński

12

ECHO 4/273 (XXI)

Prosto z miasta

Wiosenne osłabienie pod napięciem
Że spółdzielcze domy na
Piątkowie stoją już od 40 lat
to całkiem zrozumiałe, ale że
od 20 lat ukazuje się „Echo
Piątkowa” to już trudniej przyjąć. A jednak w kwietniu 1998
roku ukazał się pierwszy numer
osiedlowej gazety i od tego czasu
wychodzi ono co miesiąc, informując o bieżących wydarzeniach
i dokumentując zachodzące przemiany. Dopiero spoglądając przy
okazji osiedlowo-gazetowego jubileuszu za siebie, dostrzegamy
jak są one ogromne. Niby od lat
wszystko na Piątkowie takie samo, a przecież całkiem inne. A
co ważne, chyba nawet lepsze.

No, bo jeśli już jakieś zmiany, to tylko dobre zmiany. Chociaż z nimi różnie bywa. Co dobre dla jednych, to dla drugich
nie bardzo. Dogodzić wszystkim
nie sposób. Ale próbować trzeba, chociaż dziwnie to czasami
wychodzi I pojawia się jakiś niepokój i obawy. Ogólne napięcie
udzieliło się nawet poznańskiej
sieci energetycznej. Na progu

wiosny doszło w niej do tajemniczej awarii. W całym mieście
nastąpił sekundowy zanik prądu. Na szczęście tak króciutki,
że nie wszyscy go zauważyli, bo
systemy zabezpieczeń zadziałały i prąd wnet popłynął. Znów
wszystko było pod właściwym napięciem Ale coś się w Poznaniu
stało i komu to służy?

Za to wiemy, komu ma służyć przemianowane śródmiejskiej części Poznania w Park
Kulturowy Stare Miasto. W
takim gęsto zabudowanym kamienicami parku ma być pełna
kultura. Samorząd może w nim
bowiem wreszcie prowadzić skuteczną walkę ze szpetnymi reklamami, pokątnymi handlowcami,
nadużywającymi włóczęgami i
przede wszystkim panienkami
z kolorowymi parasolkami. Dotychczasowe próby ograniczania
ich działalności oraz reklamowanych przez nie usług były skazane na niepowodzenie. Nawet wytaczanie procesów o szkodzenie
wizerunkowi miasta okazywało

się bezskuteczne. Teraz w Parku
Kulturowym ma już być pięknie
i spokojnie. Tylko czy panie i
ich kontrahenci, których wszak
na Starym Rynku nie brakowało, docenią propagowane odgórnie kulturowe wartości?

O trudnościach z wprowadzaniem w mieście słusznych
rozwiązań przekonują batalie
o usuwanie skutków samowoli budowlanych. Media ustalają nawet ranking, która z nich
większa. Według jednych największą samowolą jest bezprawna przebudowa kamienicy przy
ul. Półwiejskiej, według innych
słup reklamowy postawiony tuż
przy dworcu kolejowym. Po długich zmaganiach okazałe budowle wzniesione bez pozwoleń
i szpecące śródmiejski krajobraz
mają zostać rozebrane. W taki
sukces spóźnionej praworządności raczej trudno uwierzyć, ale
kto wie...

Hasło wiosennych porządków wychodzi z mody zastępo-

wane dywagacjami o osłabieniu wiosennym, które zaczyna
odczuwać coraz więcej osób.
Wiadomo, osłabiony człowiek
nie może brać się za sprzątanie. Tym bardziej że doświadcza
jeszcze zdrowotnych okropności
związanych ze zmianą czasu z
zimowego na letni, a może odwrotnie. Próby zaprzestania ciągłego machlowania naszym czasem kończą się na razie niczym.
Okazuje się, że to nie tylko problem naszego sejmu, ale i europarlamentu. W Rosji, gdzie
stref czasowych jest znacznie
więcej, raz dwa poradzono sobie z tymi zmianami. Wystarczył ukaz, nie carski tylko prezydencki, i tam żadnych zmian
ani czasu, ani innych już nie
ma. U nas, czyli w Polsce i Europie, w tej dziedzinie istne bezhołowie. Skoro nie można zlikwidować tych niczym nieuzasadnionych dwukrotnych zmian
czasu, to może na razie poprzestać tylko na jednej, tej jesiennej, gdy śpimy o godzinę dłużej?
WIST

Patroni osiedli piątkowskich

Władysław II Jagiełło (ok. 1362-1434)
ok. 1362 - urodził się Jagiełło, syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny
(córki księcia twerskiego Aleksandra), wnuk Gedymina
maj 1377 - Jagiełło wielkim księciem
litewskim
1381–1382 - walka o władzę na Litwie
14 sierpnia 1385 - ugoda w Krewie
11 stycznia 1386 - wybór Jagiełły na
króla Polski
15 lutego 1386 - chrzest Jagiełły w obrządku katolickim, przyjęcie przezeń imienia Władysław;
18 lutego – ślub z Jadwigą Andegaweńską
4 marca 1386 - koronacja Władysława
Jagiełły na króla Polski
17 lipca 1399 - śmierć królowej Jadwigi Andegaweńskiej
1406 - król ufundował kościół Bożego
Ciała w Poznaniu
1409–1411 - wielka wojna z Zakonem
Krzyżackim, 15 lipca 1410 r. – bitwa pod Grunwaldem; 1 lutego
1411 – pokój toruński
2 października 1413 - unia w Horodle
między Polską i Litwą
2 maja 1417 - ślub Władysława Jagiełły z Elżbietą Granowską

12 maja 1420 - śmierć królowej Elżbiety
7 lutego 1422 – ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską
31 października 1424 - narodziny następcy tronu, Władysława (późniejszego Warneńczyka)
27 września 1422 - pokój melneński
z Krzyżakami
1 czerwca 1434 - zgon króla w Gródku Jagiellońskim

Władysław Jagiełło był monarchą,
którego dziś kojarzy się przede wszystkim z bitwą grunwaldzką i z romantycznymi okolicznościami ożenku z Jadwigą Andegaweńską. Panuje przekonanie, że „wżenił się” w tron polski,
ucywilizowany przez młodą małżonkę.
Tymczasem, wbrew rozpowszechnionej legendzie, Jagiełło przed ślubem
z Jadwigą, nie był poganinem; wkrótce po urodzeniu był ochrzczony przez
swoją matkę, w obrządku prawosławnym. W 1386 roku jedynie ponowił
chrzest, w obrządku katolickim. Kolejne ożenki po śmierci Jadwigi, też
rozwinęły liczne anegdoty i legendę
tego władcy.

Nieustanne konflikty, będące
udziałem władców owego czasu, nie
ominęły i Władysława Jagiełły. Król
wojował ze swymi krewnymi, kuzyna
Witolda nie wyłączając, prowadził wojny z innymi sąsiadami, ale szczególnie utrwaliły się lata 1409–1411 – ze
zwycięstwem grunwaldzkim, niestety,
niewykorzystanym politycznie.
Bardzo często bywał król też w Poznaniu. Przed każdą większą wyprawą
wojenną odwiedzał ufundowany przez
siebie kościół Bożego Ciała, to w Wielkopolsce narodziły się okoliczności powstania powiedzenia o tym, że należy zapalić Panu Bogu świeczkę – ale
i diabłu ogarek. Był tu oceniany bardzo
życzliwie, z sympatią. Nie unikał kontaktu z Wielkopolską też syn Jagiełły,
Władysław, który w roku swej tragicznej śmierci, 1444, zdążył jeszcze nadać
prawa miejskie Chwaliszewu.
Nie od rzeczy będzie podkreślić,
że Władysław II Jagiełło był najdłużej
panującym władcą Polski, zasiadał na
tronie ponad 48 lat.
Marek Rezler
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Ziemny pies panem nowego chińskiego roku

Jacek Kryg z Halszką Płoszyńską
podczas spotkania autorskiego

– Dzisiaj, mimo niezwykłego wręcz kultu rozumu, nikogo nie trzeba
przekonywać, że nawet
życie codzienne ma więcej
niż jeden wymiar – uważa
Jacek Kryg, mistrz feng
shui i astrologii chińskiej,

członek zarządu IFSA w
Singapurze. – Może jednak istnieją i inne poziomy, które nie jest łatwo
odczytać, a które są równie ważne dla człowieka.
Obserwujemy innych i siebie, niewielu jednak dysponuje przewodnikiem do
prowadzenia takich obserwacji.
Astrologia, a nawet horoskop, jest jednym z systemów, który stara się znaleźć pozytywne rozwiązania wątpliwości. A na pewno jest jednym z najbardziej fascynujących i działających na wyobraźnię sys-

temów odkrywania własnej
mocy – twierdzi autor krótkiego podręcznika astrologii
chińskiej pt. „Rok Ziemnego
Psa 16 lutego 2018 r. – 4 lutego 2019 r.” Przepowiednia
na 2018 rok została oparta
na wskazaniach horoskopu
chińskiego i ukazała się, podobnie jak w poprzednich latach, nakładem poznańskiego Wydawnictwa Halszka. 8
lutego w „Dąbrówce” odbyło
się spotkanie autorskie Jacka Kryga.
Przyszło grono zainteresowanych czytelników. Pytali o to, co horoskop przewiduje na rozpoczynający się

chiński rok dla świata, dla
Polski i dla poszczególnych
znaków w pracy, finansach,
życiu osobistym i zdrowiu.
Autor cierpliwie odpowiadał na pytania, udzielając
rad, jak postępować w trudnych sytuacjach. O wszystkim tym można poczytać w
wydanej książeczce, którą
można było kupić na miejscu (dostępna jest także w
internecie).
Wydawnictwo Halszka
wznowiło też właśnie inną pozycję Jacka Kryga pt.
„Natychmiastowe opanowanie stresu”. Można ją będzie
nabyć jeszcze w marcu. (big)

Harcerze strażnikami Galaktyki

Zimowe harcowanie – biwak w Klęce

177 Poznańska Drużyna Harcerska „BASZTA” im. Stefana Czarnieckiego działa przy Zespole Szkół
Zakonu Pijarów od 1985 r. Ostatnie kilka miesięcy to dla nas wyjątkowy czas. Drużyna powiększyła się o nowych członków. Jesienią
przeszły do nas zuchy z 40 Staromiejskiej Gromady Zuchowej „Polne Skrzaty”, a 19 stycznia przyję-

liśmy w nasze szeregi zuchy z
13 Gromady Zuchowej „Mali
Strażacy” z Golęczewa. W czasie roku harcerskiego spotykamy się na cotygodniowych
zbiórkach, bierzemy udział w
wielu imprezach harcerskich
oraz wyjeżdżamy biwaki, a latem na obozy.
W pierwszy weekend marca
udaliśmy się na biwak zimowy
do Klęki. Jest to miejscowość
położona w powiecie śremskim,
w gminie Nowe Miasto nad Wartą. Wyruszyliśmy w piątek 2
marca spod szkoły, skąd odebrał
nas i dowiózł na miejsce kierowca autobusu ZKP Suchy Las. Po dotarciu do szkoły w Klęce, zakwaterowaniu się w salach i zjedzeniu kolacji
wcieliliśmy się w postacie Strażników
Galaktyki. Musieliśmy znaleźć zbuntowanych i przestraszonych wysłanników Ronana. Otrzymaliśmy także nie
lada zadanie – uratowanie kosmosu
przed Ronanem i odnalezienie Kamieni Nieskończoności.

W sobotę odbyła się gra terenowa,
podczas której poszukiwaliśmy poznanych wcześniej wysłanników z galaktyki. Dzięki nim mogliśmy odnaleźć zagubiony skarb. Mróz nie był dla nas
przeszkodą! Po południu spędziliśmy
czas w sali gimnastycznej, gdzie sprawdzaliśmy się w wielu konkurencjach,
a najlepszy zastęp zdobył miano Strażników Galaktyki. Wieczorem odbyło się
świecznisko poprowadzone przez drużynowego. Wysłuchaliśmy gawędy na
temat założyciela skautingu – Roberta
Baden Powella i misji braterstwa, jaką
nam harcerzom zostawił.
Podczas trwania biwaku nie mogło
zabraknąć zdawania na sprawności
oraz na realizację kart prób na krzyż
i stopnie harcerskie. Podczas biwaku
udało się stworzyć 8 nowych zastępów.
Nowym zastępowym życzymy wytrwałości i jak najlepszej pracy
Dziękujemy bardzo ZKP Suchy Las
oraz Zespołowi Szkół w Klęce za pomoc
w organizacji tego przedsięwzięcia.
phm. Jakub Tacik
drużynowy 177 PDH „Baszta”

Paweł Styperek wędkarzem roku
W lutym w klubie Korona odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawcze członków Koła PZW nr 168
„Chrobry”.
Wysłuchano i jednogłośnie przyjęto
sprawozdania z działań zarządu koła,
sądu koleżeńskiego, skarbnika i komisji
rewizyjnej. Prezes koła przedstawił plan
działania a także harmonogram zawodów towarzyskich zaplanowanych na ten
rok. Sekretarz omówił regulamin współzawodnictwa o tytuł wędkarza roku koła
„Chrobry”, który został wprowadzony w
bieżącym roku, a także nowy – 2-turowy

sposób rozgrywania zawodów o mistrzostwo koła, które mają się odbyć pod koniec kwietnia na kanale Wojnowickim.
Przewodniczący zebrania poinformował o rezygnacji Ryszarda Klimpela z
funkcji gospodarza koła, w jego miejsce
dokooptowano Mateusza Galasa.
Na zakończenie prezes koła podsumował współzawodnictwo o tytuł „Wędkarz Roku 2017 Koła PZW „Chrobry”.
Pierwsze miejsce zajął Paweł Styperek
(530 pkt.), drugie zajął prezes (325 pkt.),
a trzeci był Klaudiusz Zawadzki (309
pkt.). Zdobywcy trzech pierwszych miejsc

otrzymali pamiątkowe puchary. Prezes
koła wręczył też Marcinowi Rucińskiemu, Andrzejowi Szarganowi i Piotrowi
Stecowi honorowe odznaki „Za zasługi
w rozwoju wędkarstwa wielkopolskiego”.
Honorowy gość zebrania, poznańska
radna Ewa Jemielity, za aktywne wspieranie działalności koła została uhonorowana pamiątkową statuetką.
Zbigniew Jędrys

PS. Zarząd Poznańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej przyłącza się do gratulacji
dla wszystkich laureatów nagród i wyróżnień
otrzymanych za działalność w 2017 roku.
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ZEMSTY
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O SOBIE
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Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru
brzmiało: Dzieje się w Dąbrówce.
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16
GRA
PODOBNA
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DAĆ
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2
CHRONI
RZĄD

14
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POWIERZCHNI
ZIEMI

11

FASZYSTA

KUZYNKA
KARPIA

OWAD
LUB PTAK

NOCNY
MOTYL

9
MIASTO KLĘSKI
HANNIBALA

OWOC

ADRES
KOMPUTERA
LICZBĄ

1
20

10

MIASTO
NA HONSIU

WARZYWO

TUZ

HUMORKI
- Tato, masz dzisiaj takie
małe zebranie w szkole.
- Co masz na myśli, mówiąc małe?
- No ja, ty, wychowawczyni i dyrektor.

- Czy pan mieszka w tym
zamku? – pytają dzieci hrabiego.
- Tak.
- A czy tam nie ma żadnego straszydła?
- Nie ma, jestem jeszcze
kawalerem.

- Mamo, chcę loda – krzyczy Jasiu w markecie.
- Nie – mama jest nieugięta.
- Tato – Jasiu błagalnym
wzrokiem patrzy na ojca.
- Jak mama mówi, że loda nie będzie, to uwierz mi:
zdania nie zmieni…
Krzyżówka nr 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

GARAŻ
STRAŻACKI

7
INSKRYPCJA

Krzyżówka
z Echem

19

10 11 12 13
18

14
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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.
BARAN (21.03 - 20.04). Zez wiosną kończ już z nygusowaniem
WAGA (23.09 - 22.10). Tej wiosny bez nerwów i stalowania, ale zaś
i wiecznym rozmemłaniem. Ze znajomą wiarą po próżnicy też nie warto
z większym szwungiem, zabieraj się do roboty, a bejmy same skapną. Jak
blubrać. Jesteś szportowny szczun i masz fifa do wszystkiego.
trochę pochapiesz, to uzorgujesz ich całą wuchtę.
BYK (21.04 - 21.05). Wew święta przyjdzie ci chapać za dwóch abo
SKORPION (23.10 - 22.11). Świąteczne dni zez famułą będą całkiem
i trzech kumpli, ale zaś potem z kabzą pełną bejmów i wuchtą pomysłów
fest. Ino nie borchaj się na gzubów czy kejtra. Oni trochę poszuszwolić
będziesz se mógł lofrować po cołkim świecie.
muszą, ale zaś potem można z nimi miło się pobawić.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Kole świąt wielkanocnych skapną ci
STRZELEC (23.11 - 21.12). Wiosenne słonyszko przygrzewa
propozycje ciekawej i całkiem intratnej roboty. Ale zaś akuratnie zajrzyj
i przypomina, że czas na porzundki wew chałupie. Klunkry i insze klamoty
wew wszelkie umowy i uważaj na różne kwity.
najlepiej wyćpnąć na gemyle, a lajsnać se nowe szafonierki.
RAK (22.06 - 22.07). Bez to wiosenne słonyszko wew łbie masz ino
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Zamiast wystawiania kalafy na słonyszko
wuchtę głupich pomysłów. Ale zaś przed melami za wiela się nie staluj
abo glapienia się wew telewizor, lepiej weź się za wiosenne porzundki.
i frechownie se nie poczynaj, bo ino poruty narobisz.
Warto tyż polforować zez famułą po marketach.
LEW (23.07 - 22.08). Zez ciągłego borchania i brynczenia wew robocie nic
WODNIK (21.01 - 20.02). Zimę jakoś przepynkałeś, to i w święta dasz
dobrego nie wyniknie. Nie ma się więc co stalować, ino trza się akuratnie
radę przetrzymać najazd cołkiej famuły. Tylko zbytnio sie nie staluj, zez
z fifem przyłożyć do chapania.
rułą rób swoje, a pochwaly i bejmy same skapną.
PANNA (23.08 - 22.09). Szykuje się fest wygib w góry abo na jakie insze
RYBY (21.02 - 20.03). Na iście wakacyjną labę i słodkie nygusowanie
szkolenie. Będziecie dylać i nygusować na słonyszku. Ino zaś bacz byś na
nad wodą zez melami trza jeszcze trochę poczekać. Ale zaś pomyśl o jakim
tych balangach zdrowia i bejmów nie przenorał.
weekendowym wygibie ze starą eką.
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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KOiR zaprasza

Przez puszcze, rzeki i łąki

– Kocham fotografie
– wyznał Maciej Fiszer,
autor niezwykłych zdjęć
przyrodniczych oraz albumów, podczas kolejnego spotkania Klubu Odkrywców i Reporterów.
A największe wrażenie
na uczestnikach sprawiła
przedpremierowa multimedialna prezentacja jego najnowszego dzieła
„Łąka”.

Przepiękny album jest
owocem wielu odbywających
się o różnych porach dnia i
roku wędrówek z aparatem
fotograficznym po łąkach.
– Praca nad nim, podobnie
jak nad niektórymi poprzednimi moimi wydawnictwami, zajęła mi kilka lat. Tak
pracuję i nie umiem inaczej. Nie jestem fotoreporterem reagującym błyskawicznie na zdarzenia. Dla mnie

fotografowanie przyrody to
niemal mistyczne przeżycie
– opowiadał M. Fiszer. Dla
uchwycenia w kadrze obrazów przyrody potrafi przemierzać ogromne połacie
pól i lasów, a także czatować wiele godzin w własnoręcznie zbudowanych kryjówkach, nie zważając na kaprysy aury i… owadów. Wiele czasu spędza w ostępach
Puszczy Noteckiej, pośród
rogalińskich dębów lub nad
brzegami Warty, a ich piękno utrwalił na fotografiach,
które bardziej przypominają
dzieła mistrzów malarstwa
niż klasyczne zdjęcia.
Wśród przyrodniczych arcydzieł wyróżniają się fotografie… świń zebrane w albumie „900 milionów”, bo
na tyle szacuje się populację tych stworzeń stanowiących podstawę ludzkiego dobrobytu. – Fotografowałem
je niejako w poczuciu spłacania długu oraz odpowiadając

na prośby znajomych działaczy wegetariańskich. Zrobiłem ponad 200 tysięcy zdjęć
świnek i uznano, że najciekawsze z nich warto zaprezentować nie tylko na wystawie, ale także w książce.
Po długich i mozolnych staraniach udało się ją wydrukować. Przywykłem już, że
gdy fotografuję, jestem w raju, gdy opracowuję zdjęcia
przechodzę czyściec, a pozyskiwanie środków na drukowanie to moje piekło – opowiadał M. Fiszer. A pokazane
przez niego albumy i kalendarze były najlepszą zachętą
do wędrowania i fotografowania przyrody.
Miłośników przygód i podróży zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu
Klubu Odkrywców i Reporterów, o którym piszemy
poniżej. Zachęcamy też do
kontaktu z członkami KOiR
w każdy czwartek o godz.
14 w PCK „Dąbrówka”. (i)

Priwiet, Bajkał!

„Na szagę” przez osiedla i Syberię
Bajkał to najstarsze,
najgłębsze, najczystsze i
najbardziej niesamowite
jezioro świata. Leży w
samym centrum Azji, w
otoczeniu potężnych gór
i surowych krajobrazów.
Choć ludzi jest tam niewielu, zaskakuje kulturowa różnorodność mieszkańców regionu i mnogość polskich akcentów...
Klub Odkrywców i Reporterów wraz z organizatorami poznańskiego festiwalu
podróżniczego „Na szagę”

zapraszają na
wspólną wyprawę nad „Święte Morze Syberii”, w trakcie
której przyjrzymy się potędze
bajkalskiej przyrody, zobaczymy
najpiękniejsze
zakątki Przybajkala, ruszymy w dzikie góry i poznamy kilku niezwykłych ludzi. Prezentacji, która jest zapowiedzią rozszerzania współpracy z poznań-

skimi podróżnikami patronuje
redakcja „Echo
Piątkowa” obchodząca jubileusz 20-lecia swej
działalności.
Przewodnikami będą Alicja i Jędrzej Łukowscy, którzy
pierwszy raz zobaczyli Bajkał w 2005 roku. Później bywali tam wielokrotnie – podróżując (również zimą!), studiując na semestralnej wy-

mianie w Irkucku oraz prowadząc zorganizowane grupy
turystyczne. Wspólnie napisali przewodnik turystyczny
„Bajkał i góry Przybajkala”.
Obecnie prowadzą biuro podróży „Szerokie Tory”.
Wszystkich miłośników
przygód i podróży zapraszamy na spotkanie z Bajkałem, którego uroki prezentujemy na fotografiach, 25
kwietnia o godz. 17 do auli
XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego 107. Wstęp wolny.
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Nagrodzono świątecznych dekoratorów
W grudniu na osiedlu Bolesława Śmiałego trwał
konkurs na Najładniejszą dekorację świąteczno-noworoczną. 1 marca w klubie Korona nagrodzono laureatów pierwszej edycji konkursu zorganizowanego
przez administrację osiedla.
– Śmiały jest pionierem w wielu dziedzinach – zauważyła Urszula Cicha prowadząca uroczystość. Osiedle jako
jedyne z piątkowskich ma swoją stronę www, jako pierwsze przeprowadziło konkurs Zielone Osiedle, który na stałe zagościł w kalendarzu imprez osiedlowych.
W pierwszej edycji komisja konkursowa przyznała jedną nagrodę główną oraz pięć wyróżnień. A oto lista laureatów: nagroda główna – Danuta Grabska (blok nr 1),
wyróżnienia – Marcin Świtała (blok nr 1), Wiesława Bednarczuk (blok nr 2), Lucyna Klemens (blok nr 8), Marek
Sokołowski (blok nr 12) oraz Paweł Sępiński (blok nr 23).

Energi Super Park Trampolin
zaprasza na Energi Fit.
Przyjdź na nasze zajęcia fitness na trampolinach.
Skacz, baw się i popraw kondycję.
Zadbaj o smukłą sylwetkę oraz dobre samopoczucie.
Kiedy? - wtorek 19:00 / czwartek 19:00
Pierwsze zajęcia GRATIS
14,90 zł - pojedyncze wejście;
69,90 zł - karnet na miesiąc;
99,90 zł - wejście 10x do wykorzystania w dowolnym terminie.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Zarządu
PSM – Michał Tokłowicz, Rady Nadzorczej – Mariusz Talaśka oraz kierownik administracji – Przemysław Twardowski dziękowali laureatom za wysiłek włożony w tworzenie dekoracji świąteczno-noworocznych, które upiększają osiedle, stwarzając niepowtarzalny nastrój. Michał
Tokłowicz, inicjator świąteczno-noworocznej rywalizacji, w
sposób szczególny podziękował Przemysławowi Twardowskiemu, Urszuli Cichej i Piotrowi Zagawie (konkursowemu
fotoreporterowi) za przygotowanie i organizację konkursu.
W imieniu nagrodzonych głos zabrała zdobywczyni głównej nagrody, Danuta Grabska, która opowiedziała między
innymi jak ogłoszenie konkursu przyczyniło się do dekoracyjnej rywalizacji.
Uroczystość uświetnił występ zespołu wokalnego Korona pod kierunkiem Beaty Łuczak.
Na koniec, uczestniczących w spotkaniu ugościli gospodarze obiektu: kierownik klubu Ludmiła Kłos i klubowicze,
serwując pyszną kawę i ciasteczka.

20 kwietnia Drzwi
Otwarte w XV LO

Zapisz się !
rezerwacja@energi.pl
tel: +48 881 000 219 adres:
Galeria Pestka, Aleje Solidarności 47, 61-696 Poznań

Promocyjna cena
obowiązuję do końca kwietnia 2018r



  


    
      

 





  

   
 



  





„Otwarty umysł w nowoczesnym świecie” – to hasło
drzwi otwartych w XV Liceum Ogólnokształcącym im. prof.
Witolda Degi na os. Bolesława Chrobrego 107, które odbędą się 20 kwietnia w godz. 17-19. Szkoła współpracująca z UAM i UEP oferuje cztery profile nauczania: humanistyczno-prawniczy, biologiczno-geograficzny, turystyczno-językowy i biologiczno-chemiczny. Nauczyciele i uczniowie
„Piętnastki” zapraszają.
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