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Ferie na sportowo
Chociaż prawdziwej zimy w tym 

roku zabrakło, to jednak zimowe fe-
rie na  Piątkowie upłynęły na sporto-
wo. Przez dwa tygodnie w szkolnych 
salach panował ruch i gwar a rywa-
lizacja na boiskach dostarczała wie-
le zabawy i emocji. Podczas uroczy-
stego zakończenia akcji Piłkarska Zi-
ma z PSM, które odbyło się w ostat-
ni dzień szkolnych wakacji, każdy z 
uczestników otrzymał pamiątkowe 
kalendarze oraz upominek. A praw-
dziwym finałem piłkarskich zmagań 
był turniej rzutów karnych i wolnych. 
O innych sportowych atrakcjach przy-
gotowanych przez PSM piszemy na 
str. 16. Fot. Andrzej Słabęcki
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Tradycją XV Liceum Ogólno-
kształcącego im. prof. Wiktora 
Degi jest, że zabawa studniówko-
wa odbywa się zawsze w pierwszą 
sobotę ferii zimowych.  W tym ro-
ku wypadła ona 25 stycznia i tego 
dnia na osiedlu Bolesława Chrobre-
go od rana można było zaobserwo-
wać niecodzienny ruch. Uczniowie, 
nauczyciele i rodzice z wielkim za-
angażowaniem kończyli przygoto-
wania do rozpoczynającego się o 
godz. 19 balu. 

Zabawa zaczęła się od tradycyj-
nych słów wygłoszonych przez dyrek-
tor Grażynę Lach: „Poloneza czas za-
cząć!”. Tegoroczni maturzyści, trudni 
do rozpoznania w wieczorowych kre-
acjach, z przejęciem ustawiali się w 
pary, by uroczystym tańcem uświet-
nić najważniejszy bal w życiu ucznia 
szkoły średniej. Piękny układ tanecz-
ny został stworzony przez nauczycieli 
wychowania fizycznego, którzy – jak 
zawsze – wykazali się dużymi umiejęt-
nościami trenerskimi. Próby do polo-
neza trwały kilka tygodni, a sam wy-
stęp okazał się dużym sukcesem. 

Na wszystkich zrobił ogromne wra-
żenie wystrój sali balowej zaaranżowa-
ny w stylu kasyna. Pięknie przystrojo-
ne stoły zachęcały do spożycia kolacji, 

wśród dań znalazły się potrawy zarów-
no dla miłośników mięs, jak i dla we-
getarian. Wszyscy chwalili ich smak, a 
ciastami się zachwycali. 

Na studniówkę nie przychodzi się 
jednak jeść, ale tańczyć. Uczestnicy za-
bawy wzięli sobie to bardzo do serca i 
praktycznie nie schodzili z parkietu. Do 
tanecznych szaleństw zachęcała muzyka 
puszczana na zamówienie uczniów przez 

DJ-ów, którzy sięgali do repertuaru mają-
cego szansę zadowolić wszystkich uczest-
ników imprezy. Tańczono i przy dźwię-
kach ABBY, i przy kawałkach znanych 
raperów, i przy hiszpańskim disco. Wszy-
scy świetnie się bawili. 

Za zorganizowanie studniówki w XV 
LO odpowiedzialny był komitet stud-
niówkowy, składający się z uczniów, wy-
chowawców i rodziców. Podczas uroczy-
stości najaktywniejszym uczniom zosta-
ły wręczone przez wychowawców piękne 
kwiaty, a rodzicom podziękowania zło-
żyła dyrektor G. Lach, która o półno-
cy tradycyjnie pokroiła także tort, mó-
wiąc, że jeśli zje się jeden kawałek cia-
sta od dyrektora, to zda się egzaminy 
obowiązkowe. Potem ze śmiechem doda-
ła, że kolejne dokładki gwarantują zda-
nie egzaminów z przedmiotów rozsze-
rzonych oraz egzaminów ustnych. Nic 
dziwnego, że po kilkunastu minutach 
tort zniknął bez śladu.

Tegoroczni maturzyści na pewno dłu-
go nie zapomną studniówkowego wie-
czoru, a wspomnienia o nim staną się 
miłą odskocznią od nauki. (ewa) 

  

XV Liceum Ogólnokształcące XV Liceum Ogólnokształcące 
im. prof. W. Degiim. prof. W. Degi

zaprasza zaprasza 
wszystkich ósmoklasistów i ich rodziców wszystkich ósmoklasistów i ich rodziców 

na na 

DRZWI OTWARTEDRZWI OTWARTE, , 
które odbędą się w budynku szkołyktóre odbędą się w budynku szkoły
na os. Chrobrego 107 w Poznaniuna os. Chrobrego 107 w Poznaniu

28 marca br.28 marca br.
w godzinach 9-11w godzinach 9-11

 Akademia Reissa 
 z pucharem

Drużyna Akademii Piłkarskiej Reissa U-12, w 
której ćwiczą także dzieci z Piątkowa, pod trener-
skim okiem Nikodema Brzęckiego, obroniła zdobyty 
przed rokiem tytuł mistrza kraju wygrywając finały 
III edycji Turnieju o Puchar Prezesa PZPN. 

W rozgrywkach grupowych młodzi piłkarze znad War-
ty byli lepsi od zespołów UKS Jaworzno, Pelikana Łowicz 
i Jagielloni Białystok. W kolejnych meczach pokonali Ko-
ronę Kielce oraz Hutnika Kraków i awansowali do fina-
łu. W nim zmierzyli się ze Śląskiem Wrocław. O zwycię-
stwie zdecydowały rzuty karne. Lepiej strzelali poznaniacy 
i oni wrócili z pucharem prezesa PZPN Zbigniewa Bońka.   

Studniówka w XV LO

Egzaminy z tańca i zabawy już zdane!
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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 

Gabinet Weterynaryjny
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób 

psów i kotów,
chirurgia, czipowanie 

i wystawianie paszportów

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

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

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 516 069 007,  601 56 87 32 

POGOTOWIE Komputerowe
tel. 693 313 315

  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

  

MAGLOWANIE PRASOWANIE
Os. Jana III Sobieskiego 7, Poznań

czynne: pon.-pt. 16.00-19.00
Oferta:

● czyszczenie garderoby
   ● prasowanie
      ● pranie i maglowanie
        ● renowacja skór
         ● czyszczenie dywanów
           ● pranie ubrań roboczych

odbiór i dowóz  na tel. 729 882 531
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Długim powitaniem w ję-
zyku japońskim rozpoczęła 
swe spotkanie z uczestnika-
mi Klubu Odkrywców i Re-
porterów Anna Sota, która 
jest zafascynowana Krajem 
Kwitnącej Wiśni. Związa-
ła się z Grodem Przemy-
sława by tutaj studiować 
japonistykę i spełnić swe 
marzenia o poznaniu te-
go dalekiego kraju. Podró-
że z uwagi na 9-godzinne 
różnice czasowe bywają 
męczące ale nagrodą jest 
poznawanie niezwykłego 
narodu, jego historii i kul-
tury.   

Na Wyspach Japońskich, 
rozciągających się kilka ty-
sięcy kilometrów od niemal 
strefy podbiegunowej po 
równik, żyje ponad 127 mi-
lionów ludzi. Łączny obszar 

wysp jest niewiele więk-
szy od powierzchni Polski, 
jednak przeważają tereny 
górzyste, dlatego miliony 
mieszkańców żyją na obsza-
rze równym Wielkopolsce. 
Zagęszczenie wielomiliono-
wych metropolii jest więc ol-
brzymie. Aby wszyscy sobie 
nie przeszkadzali nieodzow-
ny jest ład, porządek i punk-
tualność. -W Japonii wszyst-
ko jest sprawnie zorganizo-
wane i doskonale funkcjonu-
je. Turyści przeżywają szok 
już w toalecie, które są wy-
posażone w panele sterowa-
nia umożliwiające regulację 
ogrzewania i spłukiwania 
oraz wybór muzyki, zapa-
chów i innych udogodnień 
– opowiadała A. Sota.

Japonia szczyci się najdłu-
żej na świecie panującą rodzi-

ną monarszą, która wywodzi 
się od bogini Słońca. Panują-
cy od niedawna cesarz Aki-
hito jest 126 udokumento-
wanym historycznie władcą. 
Mieszkańcy korzystający na 
co dzień z najnowszych osią-
gnięć techniki potrafią jed-
nocześnie kultywować wiele 
tradycji i zwyczajów. Ich wy-
razem jest powszechne no-
szenie kimon, które są wy-
znacznikiem statusu społecz-
nego. Ręcznie tkane stroje 
są przekazywane z pokolenia 
na pokolenie i bywają warte 
fortunę.

W dyskusji nie mogło 
zabraknąć polskich wątków. 
Szczególnie zasłużonym w 
badaniach nad rdzennymi 
mieszkańcami wysp – ludem 
Ajnów był Bronisław Piłsud-

ski, brat marszałka Józefa Pił-
sudskiego, ojca polskiej nie-
podległości. Natomiast słyn-
ny nasz reżyser Andrzej Waj-
da cieszył się uznaniem ro-
dziny cesarskiej i dzięki jej 
wsparciu w Krakowie powsta-
ło centrum kultury japońskiej 
„Manggha”.

Spotkanie zakończyło się 
pytaniami o najkorzystniej-
szych sposoby podróżowa-
nia do Japonii oraz przy-
mierzaniem oryginalnych ja-
pońskich strojów prezentowa-
nych przez A. Sotę. Zapra-
szamy na kolejne spotkania 
Klubu Odkrywców i Reporte-
rów, w lutym gościem będzie 
poznański podróżnik i filmo-
wiec Marcin Januszkiewicz, 
który z kamerą przemierzył 
Indie. (i) 

Wędrówki z KOiR

Japońska historia i nowoczesność

Walentynki w „Koronie”
Wszyscy młodzi duchem 

seniorzy bawili się w klu-
bie «Korona» podczas trady-
cyjnego balu walentynkowe-
go, który odbył się 15 lute-
go. Imprezę prowadziła Mi-
ła Mądra. B yły tańce, gry i 
kalambury. I jak zwykle w 

naszym klubie zabawa była 
przednia. W następnym ty-
godniu seniorzy spotkali się 
na koncercie Tomasza Dziu-
bińskiego, który śpiewał pio-
senki Elvisa Presleya.

Tekst i foto
Aleksander Mądry

Na Szage z laurami
Ludzie drogi, którzy nieustannie wędrują 

po świecie od kilku lat tradycyjnie spotykają 
się w Poznaniu na festiwalu podróżniczym Na 
Szage. Jego organizatorzy uczestniczą również 
w spotkaniach Piątkowskiego Klubu Odkryw-
ców i Reporterów popularyzując i zachęcając 
do zwiedzania bliskich i dalekich regionów. 

W każdym zakątku, na każdym kontynencie spotkać można cie-
kawych ludzi, niezwykłe obyczaje oraz przepiękne krajobrazy. Po-
twierdziły to przedstawione na festiwalu prezentacje z wypraw zor-
ganizowanych przez pasjonatów podróżowania. Wybrali oni najróż-
niejsze cele i formy swego wędrowania i opowiadali o nich z wielkim 
przejęciem budząc podziw i uznanie licznych uczestników festiwalu. 

Rywalizacja w konkursie na najciekawszą prezentację z podróż-
niczych eskapad była więc wyrównana. Ostatecznie pierwsze miejsce 
zdobyli Kasia Sanchez-Wołoszczak i Viktor Sanchez Fernandez za 
prezentację „Mniej znaczy więcej. Pamir w rytmie slow”, a drugie 
przypadło Izabeli Hańderek za opowieść o „Miesięcznej wyprawie na 
motocyklach po Himalajach Indyjskich”. Trzecie miejsce zajął Mar-
cin Gabruk za prezentację „Mentawai – drzewo życia” a nagrodę 
publiczności zdobyły Karolina Jonderko i Magdalena Gorlas za pre-
zentację „Pierwsza polska kobieca drużyna w „Mongol Rally 2019”. 

Przyznane laury oraz liczne opowieści podróżników przedstawio-
ne podczas kilkudniowego podróżniczego festiwalu są dobrą zachę-
tą do podejmowania kolejnych ciekawych wypraw. O wielu z nich 
będziemy zapewne mówić podczas spotkań KOiR na Piątkowie. 
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 Emerytura dzięki inwestowaniu w nieruchomości?
Lokowanie kapitału w nieruchomo-

ściach to jedna z najstarszych i najbardziej 
stabilnych form inwestowania pieniędzy. 
Znane powiedzenie mówi: „Nie czekaj, że-
by kupić nieruchomości. Kup nieruchomość 
i czekaj”. Coraz więcej osób w Polsce wzię-
ło sobie tę maksymę do serca, ponieważ na 
tle Europy wiedziemy prym w kupowaniu 
nieruchomości.

Powodów takiego trendu jest kilka: ni-
skie oprocentowanie lokat skłania do po-
szukiwania alternatywnych sposobów loko-
wania kapitału, niskie stopy procentowe dla 
kredytobiorców i bardzo dobre nastroje kon-
sumenckie w połączeniu ze sprzyjającą sytu-
acją na rynku pracy.

Istnieje wiele różnych strategii inwesto-
wania w nieruchomości, m in. polegające 
na kupowaniu:
•  mieszkań na wynajem (dla zapewnienia 

tzw. cash flow czyli stałego przepływu pie-
niędzy z określoną stopą zwrotu)

•  mieszkań do sprzedaży (czyli tzw. flip – ta-
nio kupić, drożej sprzedać)

•  całych obiektów, kamienic (dostępnych 
też np. w formie inwestowania grupowe-
go, z ang. „crowd funding”)

•  działek budowlanych
•  lokali usługowych
•  miejsc postojowych, garaży
•  apartamentów 

•  dworków, hoteli, obiektów pod turystykę, 
domu spokojnej starości

•  hal, magazynów
Nieruchomości mogą stanowić lokatę na 

przyszłość dla tych, którzy dysponują kapita-
łem i chcą pomnożyć swój majątek albo za-
bezpieczyć siebie i bliskich. Kupno nierucho-
mości jest również legalnym sposobem na 
uniknięcie podatku dochodowego od sprze-
daży. Inwestowanie w nieruchomości mo-
że być sposobem zarabiania pieniędzy albo 
formą lokowania kapitału i stworzeniem so-
bie narzędzia inwestycyjnego do lokowania 
nadwyżek finansowych (generowanych w 
innych obszarach swojej działalności), przy 
jednoczesnej optymalizacji podatkowej.

Zanim się zdecydujesz na inwestycję za-
daj sobie parę kluczowych pytań: dlaczego 
chcesz inwestować? Czego oczekujesz od 
swoich inwestycji? Ile możesz zainwestować? 
Jak chcesz sfinansować inwestycję? Ile czasu 
ma trwać inwestycja i jaki ma być z niej zwrot?

Musisz pamiętać, że każda inwestycja 
jest obarczona ryzykiem. Rynek nierucho-
mości stanowi stabilną formę inwestowa-
nia, niemniej jednak należy się skrupulat-
nie przygotować, być ostrożnym i nie pole-
gać jedynie na obietnicach szybkiego i wy-
sokiego zwrotu. Bądź uważny i skrupulatny 
przy analizowaniu zapisów umowy, nie 
zapominaj o ryzyku kursowym, prawnym i 

w ogóle o oszacowaniu sensowności same-
go biznesu. 

Określ już na początku, jakie ewentualne 
straty jesteś gotów ponieść, jaka jest Twoja 
zdolność kredytowa, oceń warunki finanso-
we, wyznacz horyzont czasowy inwestycji.

Dlaczego wciąż warto inwestować w nie-
ruchomości?

Ponieważ w dużej mierze opierają się na 
przemyślanej strategii oraz obliczeniach. Po 
pierwsze nieruchomości to jedna z najbez-
pieczniejszych i najstarszych form inwesto-
wania. Ponadto nieruchomości są inwesty-
cją bardzo elastyczną, którą możesz wyko-
rzystać dla osiągnięcia jednorazowego zysku 
(sprzedaż) lub uzyskania przepływu kapita-
łowego (najem). Nieruchomości wykazują 
najlepszy stosunek zysku do ryzyka. Inwe-
stowanie np. choćby w mieszkania na wy-
najem jest bardziej opłacalne niż lokata. Wy-
biegnijmy w przyszłość. Dane GUS-u i ZUS-u 
odnośnie emerytur są niepokojące, dlatego 
jeden ze sposobów, który może zapewnić 
stały comiesięczny dopływ gotówki, może 
pochodzić z mieszkania kupionego na wyna-
jem. Póki co na tle innych krajów zachodniej 
Europy ceny naszych nieruchomości są jesz-
cze stosunkowo niskie, dlatego inwestorami 
są również obcokrajowcy.

Ewa Manthey,
doradca ds. nieruchomości REMAX,

tel. 787 006 777

Miliony „na wnuczka i policjanta”
Pomimo ostrzeżeń, ape-

li oraz akcji informacyjnych 
oszuści wyłudzający metoda-
mi „na wnuczka” czy „na po-
licjanta” potrafili wyłudzić w 
ubiegłym roku ponad 72 mi-
liony złotych. Ich ofiarami 
było ponad 4500 najczęściej  
starszych osób. 

Łatwowierność i wola poma-
gania bywa niestety bezwzględ-
nie wykorzystywana przez oszu-
stów. Pocieszające jest, że kilku-
dziesięciu z nich zostało zatrzy-
manych na gorącym uczynku 
a coraz więcej podejmowanych 
przez nich prób wyłudzeń jest 
nieudolnych, gdyż potencjalne 
ofiary w porę się orientują, że 
mają do czynienia z przestęp-
cami. 

Wśród oszukanych są też 
mieszkańcy Piątkowa. Znaczną 
kwotę straciła starsza miesz-
kanka jednego z osiedli, któ-
ra zawierzyła oszustom działa-
jącym zmodyfikowaną „metodą 
na wnuczka”. Zadzwoniła do 
niej osoba podająca się za jej 
krewną i chciała ją odwiedzić. 
Kobieta odmówiła. Ale zaraz za-
dzwonił do niej nieznany męż-
czyzna, który przedstawił się 
jako oficer policji i powiedział, 
że dzwoniąca poprzednio to 
oszustka, która chce ją okraść. 
Wmówił jej, że najlepszym roz-

wiązaniem będzie przekazanie 
posiadanych pieniędzy w depo-
zyt policji. 

Oszuści działający „metodą 
na wnuczką” są obecnie istną 
plagą, nie tylko w Polsce ale w 
całej Europie. Wynalazcy tego 
sposobu okradania starszych uf-
nych ludzi wywodzą się z Polski i 
na tym procederze zbili majątek. 
Przed poznańskim sądem zapadł 
niedawno wyrok na głównego or-
ganizatora tego niecnego proce-
deru. Chociaż on sam przebywa 
obecnie w więzieniu, to jego na-
śladowcy nie próżnują. 

Dlatego policjanci wciąż 
ostrzegają i apelują do star-
szych osób by nigdy nie przeka-
zywały pieniędzy nieznajomym 
ludziom. Należy też pamiętać, 
że policjanci nigdy nie dzwonią 
i nie informują o swoich działa-
niach przez telefon. Nigdy nie 
proszą o przekazanie pieniędzy 
ani biżuterii. 

Na zdrowy rozum trudno po-
jąć jak można tak łatwo dać się 
zwieść nieznanym telefonicznym 
rozmówcom, jak można wyko-
nywać ich telefoniczne polece-
nia, jak można własne pienią-
dze, często dorobek całego życia 
przekazywać w nieznane ręce? 
Okazuje się jednak, że można. 
Nigdy więc dość apeli o rozwa-
gę i ostrożność. (i)

Marzec w „Koronie”
Poniedziałek (2, 9, 16, 23, 30)

Godz. 10.00 – 11.00 – gimnastyka rozciągająca
Godz. 11.00 – 12.00 – biblioteka
Godz. 11.00 – 12.00 – dyżur Rady Klubu
Godz. 15.00 – 17.00 – teatr klubowy dla dorosłych – próby 

prowadzi Irena Górna
Wtorek (3, 10, 17, 24, 31)

Godz. 15.00 – 17.30 – spotkania, prelekcje, wykłady – zapro-
szeni goście (więcej informacji w zajęciach dodatkowych)

Godz. 18.00 – 19.30 – fitness latino
Środa (4, 11, 18, 25)

Godz. 10.00 – 14.00 – kółko brydżowe (kawiarenka)
Godz. 17.00 – 20.00 – potańcówki (2 razy w miesiącu)

Czwartek (5, 12, 19, 26)
Godz. 16.30 – 18.30 – zespół wokalny
Godz. 16.30 – 18.30 – kółko plastyczne

Piątek (6, 13, 20, 27) 
Godz. 10.00 – 11.00 – gimnastyka rozciągająca
Godz. 11.00 – 13.00 – kółko „Koralik” (ze względu na wyjazd 

prowadzącej zajęcia zostaną wznowione w marcu)
Godz. 11.00 – 12.45 – j.  angielski dla dorosłych, grupa III 

(zaawansowana)
Godz. 11.00 – 13.00 – kółko „Szydełko”
Godz. 11.00 – 13.00 – biblioteka
Godz. 11.00 – 13.30 – kółko „Kosz kwiatów”

ZAJECIA DODATKOWE
 3 marca, godz. 17.00 – trening mięśni dna miednicy. Wy-
kład i ćwiczenia
 4 marca, godz. 17.00 – spotkanie przy kawie i pączku 
z okazji Dnia Kobiet. Wieczór urozmaici Dominik Górny – spo-
tkanie z poezją
 5 marca, godz. 16.30 – biesiada śpiewacza seniorów. Wystą-
pi Biały Kwiat z Bajki, Przyjaciele z Pod Lipami, Łazarski Krąg 
z Łazarza, Bajka z Rataj oraz Korona z OK Korona
11, 18, 25 marca, godz. 17.00 – zajęcia ruchowo-taneczne. 
Poprowadzi Anna Przewoźniak
12 marca – wyjazd seniorów do Teatru Roma w Warszawie 
„Aida” (środki własne)
15 marca, godz. 10.00 – 13.00 – wiosenne animacje dla dzieci

Zajęcia dodatkowe na bieżąco będą uzupełniane



6  ECHO 3/296 (XXIII)

Piątkowo nie jest wy-
jątkiem. Na całym ob-
szarze Poznania straszą 
reklamy, słupy i banery 
porozstawiane bez skła-
du i ładu. W połowie ro-
ku Rada Miasta ma przy-
jąć tzw. uchwałę krajo-
brazową, która powin-
na ukrócić proceder sta-
wiania nielegalnych re-
klam. Społecznicy z piąt-
kowskich osiedli, między 
innymi członkowie rad 
osiedli Bolesława Śmia-
łego i Jana III Sobieskie-
go, nie chcą jednak cze-
kać i zabiegają o podjęcie 
przez spółdzielczą admi-
nistrację działań.

W tej sprawie doszło 
do spotkania przedstawi-
cieli PSM, Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościa-
mi oraz Wydziału Archi-
tektury i Urbanistyki Urzę-
du Miasta, podczas którego 
omówiono możliwości ukró-

cenia reklamowej samowo-
li, która nie tylko szpeci 
miejski krajobraz ale często 
stwarza także zagrożenie 
dla bezpieczeństwa. Urzęd-
nicy miejscy nie pozosta-
ją bezczynni i systematycz-
nie przeprowadzają kontro-
le stawianych reklam i ba-
nerów. W ubiegłym roku 
doprowadzono do usunię-

ciu ponad 40 takich niele-
galnych konstrukcji. W ich 
miejsce powstało zapewne 
jednak drugie tyle. Ustalo-
no, że skuteczną walkę z re-
klamami trzeba rozpocząć 
od sporządzenia ich inwen-
taryzacji. Trzeba bowiem 
pamiętać, że stawiane są 
one nie tylko na gruntach 
spółdzielczych, ale także na 

działkach należących do in-
nych podmiotów lub na pry-
watnych obiektach.

– Przystąpiliśmy do in-
wentaryzowania tych obiek-
tów i ustalania ich właścicie-
li. Opracujemy także szcze-
gółowe zasady określające 
możliwości reklamowania 
się na spółdzielczych tere-
nach i budynkach – zapew-
nia Michał Tokłowicz, wice-
prezes PSM. Na pierwszy 
ogień pójdą tereny osiedla 
Jana III Sobieskiego oraz 
dwa miejsca szczególnie ulu-
bione przez reklamodawców 
wyjazd z ul. Wachowiaka w 
ul. Umultowską oraz rejon 
ul. Wiechowicza. Zamiast 
obecnie tam istniejącej i  ra-
niącej oczy oraz dusze kako-
fonii plakatów i banerów mo-
głyby tam stanąć, co postulu-
ją radni z osiedla Bolesława 
Śmiałego, gustowne pylony 
z jednolitymi planszami in-
formacyjnymi. (i)

  

Os. Stefana Batorego

Rozpoczyna się docieplanie „trójki”

Przez minione mie-
siące sprawa termomo-
dernizacji budynku nr 3 
na os. Stefana Batorego 
ogniskowała uwagę nie 
tylko jego mieszkańców 
ale również osiedlowych 
radnych oraz pozostałe 
władze spółdzielni. 

Wszyscy opowiadali 
się za dociepleniem, jed-
nak dyskutowano przede 
wszystkim nad zasadami 

spłacania niskooprocento-
wanej pożyczki uzyskanej 
w ramach programu Jes-
sica2. Wreszcie osiągnię-
to porozumienie, rozstrzy-
gnięto przetarg i 20 lutego 
wyłoniony w nim wykonaw-
ca, firma Jackbud, przystę-
puje do robót. 

– Potrwają one zapew-
ne przez kilka miesięcy i 
wykonywane są zgodnie z 
przetargowymi wymagania-

mi w standardzie BASF, 
który już był stosowany 
przy poprzednich docieple-
niach. Zdecydowana więk-
szość mieszkańców „trójki” 
w przeprowadzonej ankiecie 
opowiedziała się za realiza-
cją przedsięwzięcia, które-
go koszt wyniesie około 2,5 
mln złotych. Rozpoczynamy 
już przygotowania do prze-
prowadzenia termomoder-
nizacji kolejnych budynków 
nr 5 i 6, których mieszkań-
cy  w ankiecie także opo-
wiedzieli się za wykonaniem 
tych prac. Przystępujemy 
więc do dalszych procedur 
związanych z uzyskaniem 
pożyczki z programu Jessi-
ca2   – mówi Janusz Piskor, 
kierownik Administracji os. 
Stefana Batorego.

Termomodernizac ja 
oparta na dofinansowaniu 
ze środków programu Jes-
sica2, nabiera więc rozma-
chu, Nie tylko nią jednak 
żyje osiedle. Systematycz-
nie prowadzone są remon-
ty i naprawy sieci wodocią-
gowej, kanalizacyjnej oraz 

alejek, dokonywana jest wy-
miana wodomierzy i oświe-
tlenia ledowego. Ich wy-
konanie znacząco wpływa 
na standard życia miesz-
kańców i pozwala uniknąć 
uciążliwych awarii. 

Łagodna zima wykorzy-
stywana jest także do po-
rządkowania terenów zie-
lonych. We znaki dają się 
przede wszystkim zwały li-
ści oraz uschnięte drzewa. 
Utrzymująca się susza za-
szkodziła najbardziej tujom, 
których uschło ponad 40. Zi-
mowe porządki prowadzo-
ne są także w pomieszcze-
niach piwnicznych. Niektó-
re z nich bywają bowiem za-
walone gratami, które nale-
ży uprzątnąć, gdyż stanowią 
zagrożenie pożarowe. 

Nie ustają też starania o 
skłonienie miejskich insty-
tucji do uporządkowania do-
jazdu do parkingu przy bu-
dynku nr 10. Pism spółdziel-
czych władz oraz uchwał 
Rady Osiedla w tej sprawie 
przybywa a pozytywnego 
wyniku nie widać. (i) 

Zaprowadzanie reklamowego ładu 
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-Jeszcze w niedzielę wieczorem 
rozmawialiśmy przez telefon. Lubili-
śmy pogadać, bo oboje wywodzimy się 
z tych samych poznańskich stron  i 
mieliśmy wspólnych znajomych. No, a 
niewiele  później dowiaduję się, że Gra-
żyna Grzeszkowiak nie żyje… – wspo-
mina Ryszard Frąckowiak, przewodni-
czący Rady Osiedla Stefana Batorego 
i społecznik z serca taki jak Ona. 

Od pracownic Administracji os. 
Stefana Batorego, z którymi współ-
pracowała przez kilkanaście minio-
nych lat słyszę – Ile mogła, tyle każ-
demu pomogła. Zawsze można było 
na nią liczyć. 

Całe swoje życie związana była z 
ruchem spółdzielczym. W latach sie-
demdziesiątych rozpoczęła pracę w 
spółdzielni „Społem”, w której prze-
pracowała do emerytury. W spółdziel-
czym budynku zamieszkała najpierw 
na Winogradach, a potem na Piątko-
wie. Ideę spółdzielczości, wspólnego 
pokonywania trudności i wzajemnego 
wspomagania się miała we krwi i była 
jej wierna do ostatnich chwil. 

Całym sercem włączyła się w prace 

rady osiedla, do której mieszkańcy wy-
bierali ją przez kilka kadencji. Zawsze 
wspierała słabszych i potrzebujących. 
Mocno zaangażowała się w organizo-
wanie corocznych wigilijnych spotkań, 
podczas których gwiazdor przynosił 
dzieciom i potrzebującym rodzinom 
liczne prezenty. Podjęła się także pro-
wadzenia całkowicie społecznie klubu 
seniora. – Dla jego członków organi-
zowała ciekawe wycieczki i spotkania. 
Zawsze miała dla nich czas, a kiedy 

było trzeba to spieszyła im ugotować 
zupę czy zrobić herbatę. Taka już by-
ła, otwarta i życzliwa dla wszystkich 
– wspomina Janusz Piskor, kierownik 
Administracji os. Stefana Batorego.

– Zawsze uśmiechnięta i chętna do 
pomocy. Nie szczędziła własnego tru-
du ani też nigdy nie pytała – za ile, czy 
co ja z tego będę mieć. Nigdy się nie 
skarżyła, choć wiedzieliśmy, że mocno 
przeżywa sytuację, jaką bezzasadnymi 
podejrzeniami wytworzono wokół klu-
bu, któremu poświęcała wiele czasu 
– mówią Jej koledzy z Rady Osiedla.  

– Dobrzy ludzie za szybko odcho-
dzą. Obyśmy potrafili zawczasu  doce-
nić takich oddanych spółdzielni spo-
łeczników jak Ona – mówi z zadumą 
Krzysztof Winiarz, prezes PSM.

H H H
Nagła i niespodziewaną śmierć G. 

Grzeszkowiak jest wielką i niepowe-
towaną stratą. W ostatnią drogę na 
górczyńskim cmentarzu odprowadzi-
li Ją rodzina, trzech księży, przedsta-
wiciele PSM oraz wielu ludzi, którzy 
zapamiętają Ją dobrą, uśmiechniętą 
i życzliwą. (i)

 Dziękujemy Pani Grażyno i przepraszamy
W dniu 23 stycznia br. pożegna-

liśmy na cmentarzu parafialnym na 
Górczynie Panią Grażynę Grzeszkowiak 
mieszkankę osiedla Stefana Batore-
go od 1992 roku i członka Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej od 1974 ro-
ku. Pożegnanie było szczególnie bole-
sne bowiem dotyczyło osoby bardzo 
ciepłej, uczynnej, obowiązkowej i zna-
nej zapewne wielu mieszkańcom osie-
dla. Pani Grażyna bowiem od 2005 ro-
ku była przez nich co cztery lata wy-
bierana w skład Rady Osiedla, repre-
zentując ich sprawy przy wypracowy-
waniu decyzji podejmowanych czy to 
przez Zarząd, czy też Radę Nadzorczą 
Spółdzielni. szczególnie zaangażowana 
była  w sprawy dzieci i ludzi starszych 
chcąc ich na wszelkie sposoby wspierać 
i nieść im pomoc.

 Widoczne to było zwłaszcza w jej 
staraniach o dzieci niepełnosprawne 
mieszkające w osiedlu, dla których wy-
myśliła spotkania wigilijne i dla których 
te spotkania z wielkim zaangażowa-
niem i sercem organizowała i prowadzi-
ła. Uczestniczyły w nich dzieci, do któ-
rych w sobie tylko znany sposób docie-
rała i które wraz z rodzicami lub opieku-
nami zapraszała na coroczne wigilijne 
kolędowanie, w którym zawsze uczest-
niczyli przedstawiciele Rady Osiedla, 
ksiądz proboszcz parafii p.w. Narodze-
nia Pańskiego i nie zawsze ze wzglę-
du na pełnione obowiązki z niżej pod-
pisany. Były  to naprawdę wzruszające 
i budujące spotkania dlatego, że pod-

czas ich trwania było można zauważyć 
ogromną radość na twarzach tych moc-
no doświadczonych przez los dzieci i ich 
rodziców ale również także cieszyć się z 
faktu, że mieszkańcy mają taką wspa-
niałą sąsiadkę, która swój czas i ener-
gię poświęcała tym najbardziej potrze-
bującym. Pani Grażyna w gronie człon-
ków Rady Osiedla była tą osobą, która 
w swych opiniach na pierwszym planie 
stawiała dobro mieszkańców osiedla 
nie godząc się na rozwiązania, które 
prowadziłyby do znaczącego zwiększa-
nia ich obciążeń. Zawsze powtarzała, że 
lepiej wolniej poprawiać stan technicz-
ny zasobów, niż przyczynić się do wzro-
stu kłopotów w utrzymaniu mieszkań i 
być powodem  niezadowolenia miesz-
kańców z decyzji tego organu samorzą-
dowego Spółdzielni.

Drugą grupą osób, dla których swo-
ją energię i czas poświęcała Pani Gra-
żyna to byli osiedlowi seniorzy. W sy-
tuacji powstania wakatu na stanowi-
sku kierownika Klubu Seniora „Bato-
ry” przyjęła propozycję kierownika ad-
ministracji i zgodziła się na zasadzie 
wolontariatu poprowadzić ten Klub. 
Zanim to się stało Zarząd Spółdzielni 
spotkał się z klubowiczami by zwery-
fikować propozycję kierownika admi-
nistracji osiedla. Wśród licznej gru-
py uczestników spotkania nie było ani 
jednej osoby, która wyraziłaby swój 
sprzeciw czy niezadowolenie z zapro-
ponowanego rozwiązania kadrowe-
go. Wtedy, a było to w kwietniu 2018 

roku, nikt z nas nie mógł przewidzieć, 
że przyjęcie przez Panią Grażynę od-
powiedzialności za Klub oraz za grupę 
seniorów uczestniczących w jego pra-
cach będzie przyczyną jej przedwcze-
snej śmierci. Dla kilku bowiem osób 
przyjęte rozwiązanie, związane z wy-
borem na stanowisko kierownika Klu-
bu z grona członków Rady Osiedla, 
było nie do zaakceptowania. Usilnie 
w trakcie prowadzenia tego Klubu 
przez Panią Grażynę szukali oni dowo-
dów na pobieranie przez nią wynagro-
dzenia za wykonywaną pracę. Ogrom-
ny stres wywoływany wszelkimi podej-
rzeniami, częstymi wizytami nękający-
mi kierowniczkę i ciągłymi żądaniami 
okazywania faktur i rachunków zwią-
zanych z działalnością Klubu doprowa-
dził u Pani Grażyny do najpierw pierw-
szego wylewu krwi do mózgu w 2019, 
a później do drugiego na początku bie-
żącego roku, którego już Pani Grażyna 
nie przeżyła. Dzisiaj możemy tylko Pani 
Grażynie dziękować z całego serca, że 
była razem z nami, że wspierała przez 
tyle lat mieszkańców i przeprosić za te 
zachowania niektórych z nas, których 
nie wytrzymał jej organizm. 

Grażynko, byłaś cudownym czło-
wiekiem, oddanym innym ludziom, za-
wsze wspierającą potrzebujących i dla-
tego możemy być dumni z faktu, że Cię 
znaliśmy i tak owocnie dla dobra in-
nych współpracowaliśmy.  Spoczywaj 
w pokoju.

M.T.

Ile mogła, tyle pomogła
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KALENDARIUM PSM 
 2 marca - dyżur członka Rady Nadzorczej

 3 marca - Komisja ds. aktów prawnych RN

 5 marca - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

10 marca - Komisja Rewizyjna RN

19 marca - zebranie RN

Z prac Rady Nadzorczej PSM

Ruszają prace przy Boranta

Osiedla remontu-
ją swoje zasoby, wyni-
ki ekonomiczne za jede-
naście miesięcy ubiegłe-
go roku są pozytywne 
i nie ma zagrożeń dla 
stabilności gospodarczej 
Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej – podsu-
mował Ryszard Frącko-
wiak, przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Ra-
dy Nadzorczej PSM.

Styczniowe posiedzenie 
Rady Nadzorczej zaczęło 
się od dyskusji na temat 
remontu Dąbrówki. Prezes 

Krzysztof Winiarz zapytał, 
czy ma przygotowywać do 
końca marca harmonogram 
remontu obiektu skoro mó-
wi się o budowie nowego do-
mu kultury na działce miej-
skiej. Okazało się, że żad-
nych konkretów w tej spra-
wie nie ma i raczej nie bę-
dzie, bo jest mało prawdopo-
dobne, by miasto odkupiło 
działkę na ten cel od osoby 
prywatnej.

W gospodarce zasobami 
mieszkaniowymi na koniec 
listopada salda na wszyst-
kich osiedlach, za wyjąt-

kiem os. Stefana Batorego 
i Marysieńki, były dodatnie. 
Również wyniki na gazie i 
zimnej wodzie były dodat-
nie. Na kontach funduszu 
remontowego na wszystkich 
osiedlach były środki.

Michał Tokłowicz, wi-
ceprezes, odpowiadając na 
pytanie dotyczące opłat za 
wody opadowe, powiedział 
że PSM będzie mieć spór 
sądowy z Zarządem Dróg 
Miejskich. Wpłacono kwoty 
tytułem opłat za wody opa-
dowe, ale zmieniono usta-
wę i w roku 2018 przesta-

ły one być ściekami i gmi-
na nie mogła pobierać za 
to opłat. W grudniu 2019 
Zarząd Miasta podjął decy-
zję o ustaleniu opłaty ko-
munalnej za odprowadza-
nie wód, zaczęła ona obo-
wiązywać od początku tego 
roku, ale w kwocie niższej 
niż poprzednia.

Rada wyraziła zgodę na 
ustanowienie odpłatnej słu-
żebności przesyłu sieci ciepl-
nej i przyłączy cieplnych na 
rzecz VEOLIA Energia Po-
znań SA na dwóch dział-
kach na osiedlu Włady-
sława Jagiełły. Służebność 

będzie odpłatna jednorazo-
wo. Uchwalono także pla-
ny działalności kultural-
nej, oświatowej, sportowej 
i rekreacyjnej na osiedlach 
PSM w roku 2020. Przyjęto 
również Regulamin gospo-
darki finansowej Poznań-
skiej Spółdzielni Mieszka-
niowej oraz Regulamin roz-
liczenia kosztów gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi 
i ustalania opłat za używa-
nie lokali.

Zarząd poinformował że 
prowadzi rozmowy mające 
doprowadzić do rozpoczęcia 

pierwszego etapu budowy 
dwóch bloków przy ul. Bo-
ranta. Rozmowy z bankiem 
na temat kredytowania bu-
dynków z lokatorskim pra-
wem do mieszkań do mar-
ca mają być zakończone. 
Nie potrzeba do tego pro-
jektu lecz tylko koncepcja. 
Prowadzone są rozmowy z 
projektantem, który wcze-
śniej przygotował koncep-
cję zabudowy.

Na koniec odczytano ob-
szerne pismo od kilku osób 
do Rady Nadzorczej. Usta-
lono treść odpowiedzi na to 
pismo.  (big)
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Debata z miejskimi radnymi

Wspólne szukanie rady na odpady
Wprowadzone od-

górnie przed kilku la-
ty rewolucyjne zmiany 
w systemie gospodaro-
wania odpadami najbar-
dziej dotknęły mieszkań-
ców spółdzielczych osie-
dli. Odpady z nich od-
bierane są obecnie go-
rzej i drożej niż przedtem. 
Ponieważ Związek Mię-
dzygminny „Gospodar-
ka Odpadami Aglome-
racji Poznańskiej” zapo-
wiada wprowadzenie ko-
lejnych zmian w zasa-
dach ich segregowania 
oraz odbioru przedstawi-
ciele władz Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej zaprosili miejskich 
radnych do debaty nad 
możliwościami uspraw-
nienia systemu odbioru 
odpadów z terenu spół-
dzielczych osiedli. W spo-
tkaniu w siedzibie Za-
rządu PSM uczestniczy-
li Grzegorz Ganowicz, 
przewodniczący Rady 
Miasta oraz związani z 
Piątkowem radni Ewa 
Jemielity i Paweł Sowa.

– Od początku tego ro-
ku wysłaliśmy już do GOAP 
ponad 90 monitów w spra-
wie niewłaściwego wywozu 
odpadów z naszych osiedli 
– mówił do zebranych Mi-
chał Tokłowicz, wiceprezes 
PSM, potrząsając grubym 
skoroszytem z dokumenta-
mi potwierdzającymi inter-
wencje. Średnio każdego  
dnia są ich dwie, trzy. Nie-
kiedy przychodzą na nie pi-
semne odpowiedzi, ale rze-
czywistej poprawy w odbio-
rze odpadów nie widać.

Jest kiepsko, a może być 
jeszcze gorzej, gdyż ze stro-
ny GOAP płyną zapowiedzi 
o przystąpieniu od 1 wrze-
śnia do egzekwowania na 
osiedlach przestrzegania za-
sad segregowania odpadów 
i w razie ich naruszenia 
naliczania wyższych opłat. 
Uczestniczący w spotkaniu 
z miejskimi rajcami przed-
stawiciele spółdzielców nie 
kryli obaw jak to w praktyce 
może wyglądać. Rafał Kupś, 
przewodniczący Rady Nad-
zorczej PSM, wskazywał, 
że bezsensowne jest doma-
ganie się „przypisania” po-

szczególnych mieszkańców 
czy budynków do altanek 
śmieciowych i na tej podsta-
wie egzekwowanie  zasad se-
gregowania. Altanki są ogól-
nie dostępne i niech tak po-
zostanie. Nawet próby ich 
zamykania i wprowadzania 
dostępu jedynie dla posiada-
czy czipów się nie sprawdzi-
ły. Spółdzielcy nie chcą więc 
być „przypisywani” jak chło-
pi pańszczyźniani do okre-
ślonych altanek, które i tak 
pozostaną przecież ogólno-
dostępne. A ponadto kto bę-
dzie decydował o tym czy 
odpady w pojemnikach są 
właściwie posegregowane, 
kierowca śmieciarki?

– Nowy system gospo-
darki odpadami funkcjonu-
je już w Poznaniu od kilku 
lat i trudno pojąć dlaczego 
do tej pory nie ujednolico-
no pojemników na śmieci. 
Wciąż są one w różnych ko-
lorach i rozmiarach a naklej-
ki informacyjne są niewy-
starczające i nie zachęcają 
do segregacji. Chyba można 
wymagać od firm odbiera-
jących odpady w Poznaniu 
by zaprowadziły porządek z 
pojemnikami  – dopytywał 
Mariusz Szymczak, członek 
Rady Nadzorczej PSM i 
mieszkaniec os. Stefana Ba-
torego. Jednak okazuje się 
to nie takie proste, dowo-
dzą tego choćby kłopoty 
ze zniszczonymi w wyniku 
zdarzających się – niestety 
- na osiedlach podpaleń, ku-
błami. Odbierająca odpady 
z piątkowskich osiedli fir-
ma „Remondis” twierdzi, że 
spalony pojemnik nie należy 
już do niej ani też nie jest 
odpadem segregowanym i 

uprzątnąć go własnymi siła-
mi i kosztami muszą admi-
nistracje osiedli.

Najwięcej problemów na 
osiedlach przysparzają jed-
nak odpady wielkogabary-
towe. Zwiększenie częstotli-
wości ich odbioru do jedne-
go w miesiącu niewiele po-
prawiło. Mieszkańcy trochę 
z przyzwyczajenia, a trochę 
z poczucia anonimowości, 
wystawiają je do altanek nie 
przejmując się wyznaczo-
nym harmonogramem ich 
odbioru. Zresztą, jak mó-
wili spółdzielcy, firma od-
bierająca też nie bardzo go 
przestrzega. Albo opróżni 
tylko niektóre boksy śmie-
ciowe, albo wywiezie tylko 
część gabarytów.  Skutek 
taki, że wokół osiedlowych 
altanek nieustannie straszą 
zwały gratów. 

– Przed kilku miesiąca-
mi zdawało się, że znaleźli-
śmy rozwiązanie tego pro-
blemu. Ustaliliśmy bowiem 
z władzami miasta, że na 
osiedlach ustawione zosta-
ną wielkie zbiorcze konte-
nery na gabaryty. Do nich 
mieszkańcy i administracje 
będą dostarczać wszelkie 
zbędne graty zalegające po 
altankach. Jednak przedsta-
wiciele „Remondisu” zapy-
tali kto za to zapłaci. Nadal 
więc jest, jak jest – mówił 
M. Tokłowicz. 

Równie nierozwiązywal-
ną kwestią pozostają odpa-
dy zielone. Arbitralne wy-
znaczenie, że są one odbie-
rane jedynie w okresie od 1 
kwietnia do 30 listopada nie 
ma uzasadnienia w przyro-
dzie. Na spółdzielczych tere-
nach obejmujących dziesiąt-

ki hektarów trawników oraz 
setki drzew i krzewów po-
wstają one niemal na okrą-
gło, a spadających liści naj-
więcej jest chyba w grud-
niu. Nieodzowne są więc 
zmiany w zasadach odbio-
ru odpadów zielonych a tak-
że ujednolicenie reguł ko-
szenia trawników na obsza-
rze całego miasta. Poprzez 
zmniejszenie częstotliwości 
koszenia można ograniczyć 
ogólną ilość odpadów zie-
lonych. O to między inny-
mi apelowali spółdzielcy do 
miejskich radnych.

Zdawali się oni przyj-
mować argumenty i postu-
laty spółdzielców ze zrozu-
mieniem. Jednak nie kryli, 
że z wprowadzeniem choćby 
części z nich mogą być trud-
ności. O konieczności nali-
czania opłat za odbiór odpa-
dów nie od liczby zadeklaro-
wanych osób lecz od zuży-
tej wody mówi się na przy-
kład od dawna i niewiele z 
tego wynika.

– Poprawianie systemu 
gospodarowania odpadami 
jest oczywiście konieczne. 
Będziemy do tego dążyć 
w przepisach uchwalanych 
przez radnych i będziemy 
tego wymagać od GOAP-
-u i firm odbierających, ale 
apelowałbym także by wszy-
scy mieszkańcy Poznania 
również zastanowili się jak 
mogą lepiej segregować i 
swą postawą przyczynić się 
do sprawniejszego funkcjo-
nowania systemu – mówił 
G. Ganowicz. Podkreślił, że 
dzięki utworzeniu przez Po-
znań wraz z ośmioma są-
siednimi gminami związku 
GOAP i zbudowaniu spalar-
ni rosnąca ilość odpadów 
jest należycie zagospoda-
rowywana i w najbliższym 
czasie raczej nie grożą dra-
styczne podwyżki opłat za 
ich odbiór. Jednak było-
by nieroztropne się ich nie 
spodziewać – dodał i wraz 
z pozostałymi radnymi po-
dziękował za przedstawie-
nie problemów gospodarki 
odpadami od spółdzielczej 
strony. Na ile spółdzielcze 
racje zostaną uwzględnione 
przez Radę Miasta i GOAP 
czas pokaże. (i)
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Wrastanie w Piątkowo  

Wędrująca wystawa
Jak ten czas leci! Już cały rok przed-

stawiane są w „Echu Piątkowa” te krót-
kie felietony o wrastaniu w Piątkowo. 
Zostało to zauważone nawet w poprzed-
nim numerze „Echa”, w sprawozdaniu z 
prac Rady Nadzorczej PSM. Również ca-
ły rok trwa zespołowa praca nad projek-
tem „Wrastanie w Piątkowo, w Poznań”, 
będącym próbą uchronienia przed za-
pomnieniem tamtych wydarzeń, które 
przekształciły dawną wieś Piątkowo w 
kilkudziesięciotysięczne blokowisko, do-
piero z czasem doposażone w prawie 
wszystkie niezbędne atrybuty wielkiej 
aglomeracji. I chyba powiedzieć moż-
na, że ukoronowaniem tego doposaże-
nia stało się przeniesienie chluby Pozna-
nia – Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza – na puste wtedy pola pomiędzy 
Moraskiem a Umultowem, w miejsce na-
zywane kiedyś również Huby Moraskie. 
Dzięki tym przenosinom osiedla Stefana 
Batorego i Jana III Sobieskiego stały się 
najbliższymi sąsiadami UAM.  

Przedstawiane w projekcie wydarze-
nia na Piątkowie zaczęły się jeszcze w 
pierwszej połowie lat siedemdziesiątych 
ubiegłego stulecia. Wtedy to obecny bu-
dynek nr 14 na os. Bolesława Chrobrego 
został uroczyście oddany do użytku jako 
pierwszy blok planowanego osiedla Ka-
zimierza Jagiellończyka. Tamten stan 
rzeczy przedstawiono na planszy otwie-
rającej wystawę „Wrastanie w Piątko-
wo”. Na tle mapy Piątkowa z czasu po-
wojennego zobaczyć można było mapę 
tej okolicy sprzed pierwszej wojny świa-
towej, z dawną wsią Piontkowo i z po-
wstającą wzdłuż obecnej ulicy Obornic-
kiej niemiecką wsią osadniczą Schoen-
herrnhausen z jej ewangelickim cmenta-
rzem. Obok tej mapy, na planie miasta 
z roku 1977, przedstawiono planowaną 
zabudowę Piątkowa, a dopełnieniem ob-
razu był trzeci, współczesny plan miasta. 

 Wystawę dotychczas prezentowano 
podczas ogniska z okazji czterdziestole-
cia Osiedla Jana III Sobieskiego a także 

w Zespole Szkół Zakonu Pijarów, znajdu-
jącym się na tym osiedlu. Wybór tego 
drugiego miejsca prezentacji wyniknął 
głównie stąd, że największą część pracy 
nad projektem „Wrastanie w Piątkowo, 
w Poznań” wykonali pod opieką swoich 
nauczycieli historii uczniowie tego wła-
śnie zespołu szkół. Obecnie przygotowa-
na jest kolejna ekspozycja wystawy w 
jednej z poznańskich bibliotek. Następ-
nie wystawa wraca na Piątkowo oraz 
przedstawiona będzie w Instytucie Hi-
storii Uniwersytetu, a więc po sąsiedzku. 

To oczywiście nie koniec projektu. 
Na jego drugą, wciąż realizowaną część 
składają się wspomnienia starszych ge-
neracji piątkowian, w tym członków klu-
bów seniora, a także dalsze próby opi-
su tamtego czasu przez młodą genera-
cję. Zamknięciem projektu będzie kon-
ferencja w Instytucie Historii UAM, w 
wyniku której wydany zostanie katalog, 
mieszczący efekty obu etapów projektu. 

Hubert Owczarek

Wędkarze na zebraniu i zawodach 
W klubie „Korona”, odbyło się Walne, Sprawozdaw-

cze Zgromadzenie Członków Koła PZW nr 168 „Chro-
bry”, w którym uczestniczyło 35 członków. Zarząd 
Okręgu PZW Poznań reprezentował Leszek Czarnysze-
wicz, który  przybliżył zebranym kwestie związane z re-
jestracją połowów, podwyżek w opłatach za wędkowa-
nie oraz porozumień między okręgami PZW.

Podsumowa-
no współzawod-
nictwo oraz uho-
norowano zasłu-
żonych wędkarzy. 
Tytuł  Wędkarza 
Roku 2019 i oka-
zały puchar wy-
walczył Mirosław 
Foint. Natomiast 
Zbigniew Jędrys 
i Eugeniusz Szaj 
otrzymali medal 
„Za zasługi w roz-

woju wędkarstwa” a honorową odznakę «Za zasługi dla roz-
woju wędkarstwa wielkopolskiego” odebrali Adam Bartkowski, 
Paweł Culicki i Ryszard Sobiesiak. Odznakę powiększoną, dla 
firm, „Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa wielkopolskiego” 
otrzymała Administracja osiedla Władysława Jagiełły i Zyg-
munta Starego. Specjalne podziękowanie za wędkarską aktyw-
ność otrzymali Marian Bawarczyk i Stanisław Krysztofiak. Pre-
zes Koła, Ryszard Styperek otrzymał brązową odznakę PZW.  

Na pierwsze w tym roku, towarzyskie zawody wędkarskie, 
pod wielce obiecującą nazwą „CZTERO-PAK” zaprosił druży-
nę wędkarzy z  „Chrobrego” Zarząd Koła PZW nr 26 „Bizon” 
z Manieczek. Rozegrano je w niedzielę,  26  stycznia, na Za-
lewie Jeżewo, gdzie 19 zawodników  próbowało wyłowić jakieś 
rybki, z zimnej mimo wszystko wody. 

Koło „Chrobry” reprezentował sam jego prezes Ryszard 
Styperek. Wykaraskał się z ciężkiej choroby i teraz głodny ło-
wienia, nie bacząc na warunki atmosferyczne, stanął w szran-
ki z wyjadaczami z Manieczek. I pokazał klasę. Prawie 10 ki-
lo ryb, głównie sporego leszcza i płotki, trafiały się również 
krąpie i okonie, pozwoliło mu zostawić daleko z tyłu resztę 
zawodników.  Zbigniew  Jędrys

Kadra kadetek z.. Grzywą
Zaraz po feriach zimowych na obiektach sportowych KS 

Sobieski Poznań rozpoczęło się zgrupowanie kadry narodo-
wej kadetek w zapasach kobiet. Miło nam poinformować, że 
głównym trenerem polskiego związku zapaśniczego tej gru-
py wiekowej jest mieszkaniec os. Bolesława Śmiałego Da-
riusz Grzywiński. 

Popularny Grzywa to wielokrotny złoty medalista  mi-
strzostw Polski w zapasach w stylu wolnym, uczestnik igrzysk 
olimpijskich w Seulu 1988 i Barcelonie 1992. Teraz swoje do-
świadczenie przekazuje najmłodszym zapaśniczkom, z który-
mi bardzo udanie zakończył rok 2019. Andrzej Słabęcki 

Zginął utalentowany zapaśnik
Tragiczna śmierć Dominika Sikory, zapaśnika klubu So-

bieski Poznań wstrząsnęła nie tylko mieszkańcami Piątko-
wa. Szeroko informowały o niej ogólnopolskie media. Dra-
mat rozegrał się w sobotnią styczniową noc na poznań-
skim Starym Rynku. Jak wynika z ujawnionego nagrania 
monitoringu, chociaż policja początkowo zaprzeczała jego 
istnieniu, D. Sikora po krótkiej rozmowie z kobietą i to-
warzyszącym jej mężczyzną został przez niego uderzony 
w głowę. Cios okazał się morderczy. Zapaśnik upadł na 
bruk i mimo przyjazdu karetki oraz podjęcia akcji ratow-
niczej zmarł. 

 Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia i wciąż jest po-
szukiwany. Policja szybko ustaliła, że jest nim dobrze zna-
ny organom ścigania 42-letni Olgierd Michalski, za któ-
rym wydano list gończy. Był on już on karany za udział 
w grupie przestępczej a także za opór i doprowadzenie do 
strzelaniny podczas próby zatrzymania przez policjantów. 
Za to ostatnie przestępstwo został skazany na półtora ro-
ku więzienia a wyszedł na wolność kilka miesięcy przed 
terminem. Obecnie najprawdopodobniej uciekł już z kraju 
i przebywa za granicą.

D. Sikora był utalentowanym zapaśnikiem, odnosił licz-
ne triumfy w mistrzostwach kraju i zawodach międzyna-
rodowych, zwłaszcza w kategoriach juniorskich. Przez lata 
związany był z klubem na Piątkowie i godnie reprezentował 
jego barwy. Cieszył się sympatią kolegów, którym chętnie 
służył pomocą i sportowym doświadczeniem. 
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 Talizmany na Rok Metalowego Szczura

Jak chiński Nowy 
Rok, to w Dąbrówce od-
bywa się spotkanie au-
torskie z Jackiem Kry-
giem, mistrzem feng shui 
i astrologii chińskiej. Wy-
dawnictwo Halszka od 
wielu lat wydaje krót-
kie podręczniki astrolo-
gii chińskiej i feng shui 
tego autora. W Roku Me-
talowego Szczura, który 

rozpoczął się 25 stycz-
nia i potrwa do 11 lute-
go roku 2021, ukazała 
się książka pod tym wła-
śnie tytułem.

Na spotkaniu sala by-
ła pełna zainteresowanych 
osób. Oprócz opowieści o pro-
gnozach astrologicznych dla 
kraju i świata oraz poszcze-
gólnych znaków chińskiego 
zwierzęcego zodiaku zawsze 

jest to też okazja do poznania 
chińskich zwyczajów i men-
talności. Nowy rok jest dla 
tej nacji tym czym dla nas 
święta Bożego Narodzenia i 
obchodzony jest co najmniej 
przez tydzień. Z tej okazji 
ogłaszany jest też horoskop 
na cały rok wraz z korzyst-
nymi i niekorzystnymi mie-
siącami, dniami i godzinami, 
co pomaga planować swoje 
aktywności, małżeństwo czy 
poczęcie potomka. Zwłaszcza 
dla dwóch ostatnich będzie to 
optymalny czas.

Obecny rok przyniesie 
dla wielu osób życie na huś-
tawce. Będzie to okres po-
zytywny dla pionierów, czy-
li ludzi, którzy lubią zaczy-
nać. Towarzyszą temu wiel-
kie oczekiwania, nadzieje, 
ekscytacje i zmiany nastro-
jów od euforii do załamań. 
Jeżeli chce się w pełni wy-
korzystać czas, trzeba po-
stawić na cierpliwość. Każ-
dy Rok Szczura niesie wiele 
obietnic dla telewizji, komu-
nikacji, nauki i show-bizne-
su. Można się będzie doro-

bić fortuny, ale dominować 
będą raczej upadki.

Uważać też trzeba na 
wypadki lotnicze i morskie, 
szczególnie w miesiącu Ko-
nia czyli w czerwcu, trzę-
sienia i obsunięcia ziemi, 
poważne zmiany klimatycz-
ne i katastrofy naturalne. 
Niebezpieczne będą wyjaz-
dy w kierunku wschodnim 
od miejsca zamieszkania, 
ale już nie południowo- czy 
północnowschodnim.

Szczegółowe charaktery-
styki zwierzęcych znaków 
zodiaku i horoskopy dla każ-
dego z nich znaleźć można 
w książce J. Kryga. Znajdu-
ją się tam także analizy re-
lacji z innymi znakami zo-
diaku, prognozy dotyczące 
pracy, finansów, życia oso-
bistego i zdrowia oraz pora-
dy, jak postępować i w jakie 
talizmany się zaopatrzyć.

Talizmany przywiezione 
z Chin cieszyły się dużym 
powodzeniem. Pomogą, nie 
pomogą, ale są pełne wdzię-
ku i przyozdobią niejedną 
szyję lub mieszkanie. (big)

 Przygody w bibliotece

Ferie z książką w Skandynawii
Kolejna z cyklicznych 

akcji adresowanych dla 
młodych czytelników już 
za nami! Uczestnicy za-
jęć organizowanych pod-
czas ferii przez Bibliote-
kę Raczyńskich mieli tym 
razem okazję świetnie się 
bawić i bliżej poznać kul-
turę i literaturę dziecięcą 
krajów skandynawskich.

Mimo że tegorocznej 
przerwie zimowej towarzy-
szyła za oknami iście jesien-
na aura, w dziale dziecięcym 
Filii 14 zrobiło się mroźno nie 
tylko ze względu na obecność 
Królowej Śniegu. W chłod-
niejsze, „skandynawskie kli-
maty” wprowadziła nas rów-
nież tematyka spotkań. Ra-
zem z dziećmi wybraliśmy 
się do Danii, Szwecji i Nor-
wegii, by za sprawą poszcze-
gólnych autorów i bohaterów 
ich książek zaznajomić się z 
kulturą północnych krajów. 
W ten sposób Danię zwie-
dziliśmy m.in. z pomocą H. 
Ch. Andersena, którego „La-
tający kufer” okazał się praw-

dziwym źródłem pomysłów 
przy wykonywaniu pracy pla-
stycznej. W Szwecji odwie-
dziliśmy zasypane śniegiem 
Bullerbyn, a dzięki zabawie 
sztucznym śniegiem i wyko-
nanymi z papieru sankami 
mogliśmy choć trochę poto-
warzyszyć Lisie, Lassemu, 
Ollemu czy Annie w zimo-
wych harcach. Norwegia na-
tomiast oczarowała nas róż-
norodnością swoich muzeów. 

Najlepszym przewodnikiem 
po nich okazał się Pieniek, 
bohater książki norweskiej 
autorki Ashild Kansted John-
sen, zapalony miłośnik kolek-
cjonowania, dzięki któremu 
w naszej bibliotece powsta-
ły przygotowane przez dzieci 
muzea kluczy, temperówek, 
ołówków i guzików. W myśl 
zasady: „coś dla ducha, coś 
dla ciała”,  poznawanie lektur 
urozmaiciły gry integracyjne 

oraz zabawy ruchowe – ka-
lambury sportów zimowych 
czy indiański tor przeszkód. 
Wszystko to rozbudziło dzie-
ci do tworzenia kreatywnych 
prac plastycznych. Na poże-
gnanie ferii biblioteka zmie-
niła się w małą salę kinową, 
by razem z Pippi Pończoszan-
ką przygotować się na powrót 
do szkoły.

Wszystkim uczestnikom 
serdecznie dziękujemy za 
obecność, zaangażowanie i 
wspaniałą, ciepłą atmosferę. 
Zachęcamy do uczestnictwa 
w naszych kolejnych przed-
sięwzięciach również tych, 
którzy nie mieli możliwo-
ści spędzić z nami przerwy 
zimowej. Nadal spotykamy 
się na Kreatywnych Czwart-
kach. W ramach zajęć cze-
ka nas wiele atrakcji, zwłasz-
cza w okresie przedświątecz-
nym, kiedy odbędą się wiel-
kanocne warsztaty plastycz-
ne. O szczegółach będziemy 
informować.

Michał Charubin
Filia 14 Biblioteki Raczyńskich
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Prosto z miasta 

Zjawiska nowe i postępowe
Tegoroczny brak śniegu i 

mrozu niesie z sobą sporo plu-
sów ujemnych.  Przede wszyst-
kim nie wiadomo czy mamy 
jeszcze jesień czy już wiosnę.  
Sprawa sama się zapewne 
wyjaśni w najbliższych tygo-
dniach i przekonamy się czy 
cztery pory roku są już tylko 
– tak jak wiele innych zjawisk 
– przeżytkiem, z którym po-
winniśmy się rozstać bez żalu 
i odważnie zasuwać do przo-
du z nieuniknionym postępem.

H H H
Zmianom klimatycznym 

towarzyszą liczne protesty 
ekologów, również postępują-
ce przemiany społeczne mają 
swoich zaciekłych przeciwni-
ków. Głośno objawili się oni w 
Poznaniu podczas uchwalania 
przez Radę Miasta  Europej-
skiej Karty Równości Kobiet i 
Mężczyzn w Życiu Lokalnym. 
Tytuł wzniosły i słuszny, ale 
jak mu się bliżej przyjrzeć, to 
można się zastanawiać o co w 
tym chodzi. Dlaczego bowiem 
tylko w życiu lokalnym? W ży-
ciu ponadlokalnym równości 

ma już nie być? A tak w ogó-
le to co „życie lokalne” obej-
muje? Życie rodzinne i gminne 
też? Z równością kobiet i męż-
czyzn także nie można chyba 
przesadzać, natura stworzyła 
ich bowiem nieco odmiennie, 
chociaż do wspólnego prokre-
acyjnego celu. I jak zrównamy 
ich całkowicie to celu nie osią-
gniemy. Oczywiste więc, że ko-
biety i mężczyźni powinni być 
trochę równi i trochę nierów-
ni. Ale po co wtedy jakaś spe-
cjalna Karta? Protesty a na-
wet modły i pomstowanie nie 
powstrzymały jej uchwalenia. 
Radni przegłosowali zrówna-
nie w Poznaniu kobiet i męż-
czyzn. A jak to będzie wyglą-
dać w praktyce oraz reszcie 
województwa i kraju przeko-
namy się niebawem.

H H H
Z postępowych przemian 

zagraża nam jeszcze wprowa-
dzenie dwóch podatków od 
spożywania cukru i mięsa. 
Pierwszy jest już przesądzony 
i amatorzy słodkości muszą 
się liczyć z większymi wydat-

kami. Podwyżki zostają oczy-
wiście wprowadzone dla ich 
dobra, mają bowiem zniechę-
cić do zajadania się wszelki-
mi wyrobami zawierającymi 
cukier, który może i jest szko-
dliwy dla zdrowia, ale jakże 
smakowity. Nałożenie na mię-
sożerców dodatkowego podat-
ku postulują na razie jedynie 
nawiedzeni wegetarianie, eko-
lodzy i miłośnicy zwierząt. Je-
śli jednak postęp jest rzeczywi-
ście nieunikniony, to wkrótce 
doczekamy i tego mięsnego po-
datku. Tym bardziej że poczy-
nania ekologów mogą liczyć 
na wsparcie krwiopijców od 
rządowych finansów.

H H H
Tymczasem w kolejnym 

rankingu doceniono nasze 
miasto. Poznań znalazł się w 
czołówce najbardziej zakorko-
wanych europejskich miasta. 
Pozytywne jest, że organiza-
torzy tej klasyfikacji wiedzą o 
istnieniu Poznania i uznają je 
za miasto europejskie, niektó-
rzy mają bowiem co do tego 
niejakie wątpliwości. Z punk-

tu widzenia obecnych wło-
darzy nagminne korkowanie 
się śródmiejskich arterii jest 
w pełni zasadne, bo skutecz-
nie zniechęca do jeżdżenia po 
mieście autami. A przecież o 
ograniczenie ruchu samocho-
dowego w Poznaniu im cho-
dzi. Jak korków na ulicach bę-
dzie przybywać to się samocho-
dowy ruch uspokoi, no chyba, 
że kierowcy się zdenerwują…

H H H
Postępowe nowinki nastę-

pują także w miejskiej komu-
nikacji. O milionie elektrycz-
nych aut nikt już nie pamięta, 
ale próby śmiałego sięgania po 
nowe źródła energii są podej-
mowane. W urzędzie miasta 
są testowane elektryczne samo-
chody a na autobusach panele 
fotowoltaiczne. Szanse, że po-
jadą one napędzane słońcem 
są znikome, ale eksperymen-
tować zawsze warto. Nigdy 
bowiem nie wiadomo, które z 
atakujących nas zewsząd po-
stępowych zjawisk czy wyna-
lazków odniosą sukces i oka-
żą się naprawdę postępowe.

WIST

  

Wokół Piątkowa
Ulica Skwierzyńska

Ulica Skwierzyńska łączy 
Madziarską z Sarmacką, w 
pobliżu osiedla Władysława 
Łokietka. Upamiętnia mia-
sto, które dziś położone jest 
w województwie lubuskim 
(w powiecie międzyrzeckim), 
na drodze z Poznania do Go-
rzowa Wielkopolskiego; li-
czy około 10 tysięcy miesz-
kańców.

Około XII wieku dawna 
osada targowa przekształci-
ła się w ośrodek miejski i 
jeszcze przed 1296 rokiem 
Skwierzyna otrzymała pra-
wo magdeburskie, ale loka-
cja, jako miasta królewskie-
go nastąpiła dopiero oko-
ło 1312 roku. Nie wiadomo 
jednak, kto je nadał, moż-
liwe że książę Przemysł II 
lub margrabiowie branden-
burscy. Skwierzyna była po-
łożona na spornym terenie, 
o który toczyła się rywaliza-
cja między polskimi książę-
tami i Brandenburczykami. 
Miasto potem wielokrotnie 
występowało w dokumentach 
wystawianych przez Bran-

denburczyków. Ostatecznie 
w 1321 roku kasztelania mię-
dzyrzecka ze Skwierzyną zo-
stała przyłączona do państwa 
polskiego.

Później często w doku-
mentach wyraźnie widać po-
graniczny charakter Skwie-
rzyny, miasta położonego 
między Polską i Branden-
burgią. W 1402 roku, kiedy 
Krzyżacy wzięli pod zastaw 
Nową Marchię, państwo Za-
konu stało się naszym są-
siadem. Natomiast jedną z 
najważniejszych dat w dzie-
jach Skwierzyny było odno-
wienie i rozszerzenie praw 
miejskich przez króla Wła-
dysława Jagiełłę 26 czerwca 
1406 roku, po wielkim po-
żarze, który strawił miasto 
wcześniej. Monarcha został 
upamiętniony pomnikiem, 
który odsłonięto w centrum 
miasta.

Dalsze losy Skwierzyny 
związane były z kolejami kon-
fliktów polsko-krzyżackich i 
Krzyżaków z husytami. We-
wnątrz miasta zaś występo-

wały naturalne w owych cza-
sach konflikty i nieporozu-
mienia z ludnością wyznania 
mojżeszowego oraz innowier-
cami. Pojawili się też osadni-
cy na tzw. prawie olęderskim. 
Losy miasta w zasadzie nie 
odbiegały od realiów innych 
miast: okresy prosperity by-
ły przerywane epidemiami 
i pożarami, które zmuszały 
mieszkańców do wielu wy-
rzeczeń i stanowiły dla nich 
ciężkie doświadczenie. Waż-
ny był wiek XVI , gdy Skwie-
rzyna uzyskała status mia-
sta królewskiego. Wojny i 
konflikty XVII i XVIII wieku 
ominęły miasto – aż do 25 
sierpnia 1793 roku, gdy na 
mocy postanowień II rozbio-
ru Polski, Skwierzyna znala-
zła się w granicach państwa 
pruskiego.

Po krótkim okresie Księ-
stwa Warszawskiego, Skwie-
rzyna znów była w państwie 
pruskim – aż do powstania 
wielkopolskiego w 1918 roku, 
gdy mieszkańcy miasta, w 
większości Niemcy, uczestni-

czyli w walkach z oddziałami 
polskimi. W rezultacie aż do 
1945 roku miasto było w gra-
nicach Niemiec. W tym cza-
sie konsekwentnie podtrzy-
mywano wśród mieszkańców 
atmosferę miasta pogranicz-
nego i doprowadzono do ulo-
kowania w Skwierzynie sta-
łego garnizonu wojskowego. 
Skwierzyna nosiła wówczas 
niemiecką nazwę Schwerin 
a. Warthe.

Do marca 1940 roku w 
Skwierzynie znajdował się 
obóz gestapo, w którym prze-
trzymywano więźniów pol-
skich. W końcu stycznia mia-
sto w dużej części zostało 
zniszczone przez wkraczają-
ce oddziały Armii Czerwonej, 
a ludność niemiecka stopnio-
wo została wysiedlona. Dziś 
Skwierzyna funkcjonuje jak 
każde miasto tej wielkości, 
ze swoimi problemami, insty-
tucjami i zabytkami. Ale już 
bez wrażenia pograniczności.

Marek Rezler
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Zaprzyjaźniona z Klubem Literackim Wielobranżowa Spółdzielnia Po-
etycka „SKU(r)Cz”: od lewej Bolesław Kuźniak, Andrzej Czerep, Henryk 
Smuszek. Zdjęcie na ulicy 27 Grudnia w 1971. Fotografia – archiwum 
Jerzego Grupińskiego©.  Nieobecny księgowy Fluks.

KLUB LITERACKI

PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY

 3 III 2020 o godz. 18 (wtorek) „A–b–r–a–c–a–d–a–b–r–a” - 
spotkanie autorskie Zbigniewa Gordzieja. Anna Andrych 
– kartki z prozą.

17 III 2020 o godz. 18 (wtorek) Porozmawiajmy o młodej 
poezji – dr hab. prof. UAM Jerzy Borowczyk. Nowe wier-
sze w klubie – prosimy o czytanie, o przygotowanie tekstów 
w kopiach ksero, do rozmowy. 

 7 IV 2020 o godz. 18 (wtorek) Danuta Bartosz prezentu-
je polsko-angielską antologię – „Jak podanie ręki” oraz „Po–
tyczki aforystów”. Autorów obu książek zapraszamy do czy-
tania.

21 IV 2020 o godz. 18 (wtorek) Dr Alicja Przybyszewska: 
Dwie twórcze drogi poznańskich prozaików – Przemysław 
Bystrzycki, Włodzimierz Odojewski. Warsztaty klubo-
wych prozaików.

Zapraszamy do publikacji w „Protokole Kulturalnym”.

Spotkania w „Dąbrówce” na os. Bolesława Chrobrego 120 
prowadzi Jerzy Grupiński.

Jubileusz Klubu Literackiego w „Dąbrówce”

W tym roku Klub Li-
teracki będzie obcho-
dzić 50-lecie swego ist-
nienia; przez 35 lat dzia-
łał w poznańskim Zam-
ku, a od 2005 przeszedł 
pod opiekę Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Klubowicze przygo-
towują almanach na swą 
50-tkę (pod tytułem „Da-
ję Słowo”, w redakcji Łu-
cji Dudzińskiej i Jerzego 
Grupińskiego). Uroczy-
stość jubileuszowa od-
będzie się w Bibliotece 
Raczyńskich przy placu 
Wolności.

W roku 1970 grupa mło-
dych pisarzy z inicjatywy 
Jerzego Grupińskiego zało-
żyła w poznańskim Zamku, 
wówczas zwanym Pałacem 
Kultury, Klub Literacki (w 
latach 1999-2005 współpra-
ca Barbary Lempki – poetki 
i dziennikarki). Debiutowali 
tu spotkaniami autorskimi 
bądź publikacjami między 
innymi: Grażyna Banaszkie-
wicz, Grzegorz Gauden, Ra-
fał Grupiński, Marek Obar-
ski, Mariusz Rosiak, Win-
centy Różański, Norbert 
Skupniewicz, Tadeusz Wy-
rwa-Krzyżański, Krzysztof 
Magowski, Tadeusz Siejak, 
Tadeusz Żukowski. Z młod-
szych między innymi Dawid 
Jung, Roman Bromboszcz 
(twórca eksperymentalnych 
„bromboxów”), Magdalena 

Gałkowska (laur konkur-
su Jacka Bierezina). Pierw-
sze spotkania: Stanisław 
Barańczak, Edward Balce-
rzan, Krzysztof Kuczkow-
ski, Paweł Kuszczyński, 
Ryszard Milczewski-Bruno, 
Ryszard Krynicki, Wincen-
ty Różański, Jerzy Sata-
nowski, Edward Stachura, 
Jerzy Szatkowski, a także 
Piotr Bagiński, Marek Sło-
miak, Jerzy Beniamin Zim-
ny. Historyczna pierwsza 
prezentacja miała miejsce 
10 czerwca 1970 roku. Od 
2005 roku w „nowym” Zam-
ku inicjatywy klubowe nie 
zawsze znajdowały popar-
cie, stąd decyzja o zmianie 
mecenasa.

Klub przeszedł pod opie-
kę Piątkowskiego Centrum 
Kultury „Dąbrówka” przy 
Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Po rozmo-
wie z wiceprezesem Mi-
chałem Tokłowiczem, życz-
liwie przyjęty przez Za-
rząd Poznańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, przez pre-
zesa Krzysztofa Winiarza 
oraz dyrektora „Dąbrówki”, 
Ryszarda Sarbaka, a potem 
przez dyrektora Piotra Sta-
rzyńskiego, który objął Piąt-
kowskie Centrum Kultury. 
W dalszym ciągu Klub Li-
teracki organizuje imprezy 
i wydaje periodyk „Proto-
kół Kulturalny”, w pewnym 
okresie wzbogacony przez 

dodatek młodych twórców 
„Okowykol Okularny”, pro-
wadzony przez poetę i tłu-
macza Omira Sochę. „Pro-
tokół Kulturalny” jest od lat 
(od upadku „Arkusza”, pro-
wadzonego przez Bogusła-
wę Latawiec), jedynym pi-
smem literackim w Pozna-
niu. W czasie naszego pół-
wiecza wydaliśmy niepoli-
czalną liczbę almanachów, 
programów, tak zwanych 
witryn, arkuszy i ulotek po-
etyckich.

Bywała w Klubie i Spół-
dzielnia Poetycka „SKU(r)
Cz” – Smuszek, Kuźniak, 
Czerep (+ księgowy Fluks), 
nosząca się w latach 70. po 
Poznaniu w czarnych melo-
nikach z napisem „marga-
ryna” (vide zdjęcie). Zaglą-
dali twórcy pierwszych hap-
peningów – Andrzej Matu-
szewski, Leonard Przyjem-
ski – zawsze pełni niespo-
dzianek, imprezom towarzy-
szyła hipisowska orkiestra 
„Winda”, która miast per-
kusji taszczyła spory głaz, 
którym (o zgrozo!) biła w 
cesarską posadzkę. „Jesteś 
geniusz, koniecznie pisz…” 
– zachęcał Andrzeja Babiń-
skiego w listach Edward 
Stachura. Ten cień niefor-
malnego patrona poznań-
skiego Klubu Literackiego 
ciągle unosi się nad 50. rocz-
nicą. Cudownie rozchwiany, 
autor natchnionych wier-

szy, bohater książki An-
drzeja Sikorskiego „Motyl 
na wieży Babel”, czołowy 
skandalista tamtego czasu, 
zapisał się w pamięci wyga-
nianiem autorów sprzed no-
sa publiczności (by zająć ich 
miejsce)…

Od roku 2005 w „Dą-
brówce”, Klub Literacki roz-
winął swą działalność w 
stronę piszącej młodzieży. 
Stąd ponad 10 edycji Tur-
nieju „Młode Pióra”. Licz-
ne debiuty, warsztaty. Zre-
alizowano też trzynaście 
Konkursów Poetyckich „O 
Pierścień Dąbrówki”, w któ-
rych startowało zwykle oko-
ło 25 autorów. Wręcza się 
w tym turnieju oryginal-
ne wyróżnienia – między 
innymi „Chleb dla poety”, 
„Ucho Piotra B” (rzeźby ce-
ramiczne Marioli Kalickiej), 
„Kielnię Tadeusza Stirme-
ra” i inne.

We wtorki zapraszamy 
do Klubu Literackiego „Dą-
brówka” na warsztaty lite-
rackie. Jest tu szansa na 
omówienie, konsultację tek-
stów. Organizujemy spotka-
nia z autorami, konkursy, 
turnieje, wieczory prób li-
terackich. Klub wydaje biu-
letyn „Protokół Kulturalny, 
w którym można opubliko-
wać swe utwory.

Jerzy Grupiński
opiekun Klubu Literackiego 

„Dąbrówka”
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Krzyżówka nr 2

BARAN (21.03 - 20.04). Chociaż wiosenne słonyszko zachęca do słodkiego ny-
gusowania, to zaś lepiej przykładaj się do roboty i na balangi nie trać czasu ani 
tyż z wiarą frechownie se nie poczynaj.
BYK (21.04 - 21.05). Zez wiosennym słonyszkiem skapnie ci fest propozycja 
nowej roboty. Bez jakiegoś marudzenia i borchania zabieraj się do chapania. 
Sukces murowany i pełna kabza tyż.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Bez to pogodowe poplątanie do łba ci ino głupie, 
chociaż cołkiem przyjemne, myśli przychodzą. Ale zaś się ustatkuj, zbytnio się 
nie staluj i żodnych brewerii nie wyczyniaj.
RAK (22.06 - 22.07). Wspólna wiosenna rajza zez znajomą wiarą będzie coł-
kiem fest. Ino uważajcie by przed obcymi nie narobić se jakiej poruty. Berbelu-
chy oraz inszych blondek lepiej unikajcie.
LEW (23.07 - 22.08). Zez znajomą wiarą szykuje ci się fest rajza wew góry, 
będziecie jeździć na sankach i nartach a zaś potem bachać się wew termach. Ino 
bacz byś na tych balangach się nie utunkał.
PANNA (23.08 - 22.09). Na ciągłe nygusowanie, boczenie się na famułę abo 
glapienie się wew telewizor czy komputer szkoda tracić czas. Lepiej weź się za 
porzundki wew domowych zbyrach i szpargałach.

WAGA (23.09 - 22.10). Chociaż na wiosnę daj se trochę więcej luzu i zamiast 
cięgiem szporać i zorgować bejmy, lajsnij se nowy dyrdon abo zabierz cołką 
famułę do hipermarketu i na słodkie.
SKORPION (23.10 - 22.11). Trochę porzundków wew chałupie warto by zro-
bić. Niechaj gzuby i kejter zamiast szuszwolić po całych dniach przyłożą się 
akuratnie do roboty i nie robią więcej poruty.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Zez starą wiarą i własną famułą trza dobrze żyć. 
Zwłaszcza że czasami mają całkiem fi fne pomysły a nieraz jeszcze bejmami 
wspomogą. Przestań się więc na nich borchać.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Wew zimowe ostatki najlepiej posiedzieć we 
własnej chałupie a nie cięgiem lofrować po świecie. Bo na tych rajzach to ino 
zdrowie i cołkiem duże bejmy można przenorać.
WODNIK (21.01 - 20.02). Zez memłania i ciągłego blubrania z wiarą niewiele 
dobrego wyniknie. Jesteś szportowny szczun, z większym szwungiem bierz się 
więc do roboty, a bejmy same skapną.
RYBY (21.02 - 20.03). Wew robocie będzie ciężko, bo wciąż wymyślają jakieś 
reformy, ale zaś jakoś je przepynkosz. Szczególnie rajza wew góry będzie col-
kiem fest i przyniesie nowe znajomości.

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. 
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Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania 
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów. 

Gwiazdy mówią... po naszymu  
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HUMORKI
Przychodzi mama z zebra-

nia i krzyczy:

– Jasiu, twoja wychowaw-
czyni powiedziała, że ani razu 
od wakacji nie byłeś w szkole!

– To już się wakacje skoń-
czyły?

H H H

– Wczoraj spaliłam 800 
kalorii.

– Dwie godzinki na si-
łowni?

– Kwadrans za długo w 
piekarniku.

H H H

– Gratulacje, od razu 
widać że jesteś po ślubie… 
Doskonale wyprasowana ko-
szula!

– O, tak! To jest pierw-
sza rzecz, jakiej nauczyła 
mnie żona.

H H H

W samochodzie zostawio-
no psa, by przez noc pilnował 
auta przed kradzieżą. Rano 
w samochodzie nie ma kół, 
a za wycieraczką karteczka: 
„Nie krzyczcie na psa, szcze-
kał cały czas.”

Rozwiązanie krzyżówki nr 3: 
Poznajmy królów.
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Zima sprzed lat

Zima na razie tylko w kalendarzu, za oknem bowiem 
pogoda iście jesienno-wiosenna. Przypominamy więc jak 
niegdyś wyglądały prawdziwe białe zimy. Na piątkowskich 
osiedlach urządzano wtedy lodowiska a z pagórków maso-
wo zjeżdżano na sankach. Było śnieżnie, mroź no i… wesoło.

Nie tylko b ajkowe disco 

Podczas fe-
rii zimowych w 
klubie „Korona” 
rządziły dziecia-
ki. Odbyły się 
trzy warsztaty 
zimowe oraz ba-
lik karnawałowy 
dla dzieci z osie-
dla - Bajkowe Disco Show. Na artystycznych warsztatach 
najmłodsi mogli przyozdobić ekologiczne torby na zakupy, 
dowiedzieli się czym jest decoupage oraz wykonali zakład-
ki do książek, podkładki pod kubek i magnesy na lodów-
kę. Wzięli również udział w warsztatach komiksu i stwo-
rzyli swój własny komiks XXL. W czasie zajęć było mnó-
stwo zabaw, gier i animacji. 
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Zima z PSM na sportowo i wesoło
Podczas ferii obiekty sportowe na piątkowskich 

osiedlach tętniły młodzieńczym gwarem. Dla młodych 
miłośników aktywnego wypoczynku PSM wraz z klu-
bem Sobieski-Poznań i na obiektach szkolnych osiedla 
Jana III Sobieskiego, Bolesława Śmiałego i Władysła-
wa Łokietka przygotowały sporo ciekawych propozycji.

PIŁKARSKIE ROZGRYWKI

Podczas 
zajęć spor-
towych na 
os. Bolesła-
wa Śmiałe-
go domino-
wała piłka 
nożna. Pro-
w a d z o n e 
podczas fe-
rii treningi 
i rozgryw-
ki cieszyły 
się dużą po-

pularnością wśród dzieci i młodzieży. Duża w tym zasłu-
ga popularnego pedagoga i instruktora sportu Krzysztofa 
Rexa, który prowadził zajęcia ciekawie, organizując turnie-
je rzutów karnych i wolnych, rozgrywki kontrolne oraz za-
wody o tytuł najlepszego bramkarza. Dobrej zabawy, emo-
cji i radości było więc co nie miara. 

KOSZYKÓWKA 
I FITNESS
Kolejną propo-

zycją PSM na ak-
tywne spędzanie 
wolnego czasu w 
ferie zimowe by-
ły zajęcia na os. 

Władysława Łokietka. W gościnnych progach ZSP nr 1 
motywem przewodnim były  koszykówka i fitness. Akurat 
takie ćwiczenia przyciągały sporo dziewczyn.

ZAPAŚNICZE TRENINGI

W ferie zimowe nie próżnowali również zapaśnicy. 
Na obiekcie KS Sobieski Poznań przygotowano dla dzieci 
i młodzieży dwa treningi dziennie. Ćwiczono z podzia-
łem na grupy wiekowe i style. Do dyspozycji ćwiczących 
była siłownia i sauna. Odbyła się też wycieczka na Ter-
my Maltańskie. Cykl treningów miał przygotować grupy 
zapaśniczek i zapaśników do startów w zawodach o Me-
moriał Bogdana Brody, rozegranych 22 lutego na os. Ja-
na III Sobiesk iego.

Tekst i foto 
Andrzej Słabęcki 


