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Opłatek w „Królewskiej Oazie”
- Si ła tradycji sprawiła, że w 

grudniowy wieczór w „Królewskiej 
Oazie”, w blasku choinkowych lam-
pek i przy świątecznie nakrytych 
stołach, licznie zgromadzili się 
klubowicze – opowiada instruk-
torka Grażyna Turonek-Szczupak. 
– Przy Opłatku gościli kierownik 
administracji os. Władysława Ja-
giełły i Zygmunta Starego oraz Na-
uczycielski Zespół Wokalny „RE-
TRO”. Występ artystów i gwiaz-
dor z prezentami dla klubowiczów 
urozmaicili spotkanie. Więcej in-
formacji o klubowych atrakcjach 
wewnątrz „Echa”.   

Zdrowia, Zdrowia, 
szczęścia,szczęścia,

pomyślności pomyślności 
i dobrego i dobrego 
2022 roku2022 roku
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Zarząd, Rada Zarząd, Rada 
Nadzorcza,Nadzorcza,

Rady i Administracje Rady i Administracje 
Osiedli PSMOsiedli PSM
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USŁUGI REMONTOWE
V malowanie
V tapetowanie
V szpachlowanie
V układanie płytek
V instalacje sanitarne
V panele  V  płyta GK
V karcher

tel. 515 550 833

W blasku choinki 
W świąteczny nastrój wprowadzają kolorowe choinki, 

które rozbłyskują blaskiem w wielu miejscach Poznania. 
Szczególnie okazale, zwłaszcza po zmierzchu, prezentuje 
się drzewko przystrojone na os. Jana III Sobieskiego. To-
warzyszy mu tradycyjna szopka. 

 Puchar Jesieni

Finał wędkarskiego sezonu
Przy ładnej, słonecznej, ale 

wietrznej pogodzie spotkaliśmy 
się znowu nad brzegami Zalewu 
Radzyny Duże, by rozegrać ostat-
nie w roku 2021 zawody wędkar-
skie. Tradycyjnie sezon kończy 
tzw. „Puchar Jesieni”.

 Zawody są otwarte, dlatego na 
starcie stanęło 42 wędkarzy, repre-
zentantów kół wędkarskich z Obornik, 
Borka Wielkopolskiego, Książa, Wrze-
śni czy Naramowic. Najliczniejszą gru-
pę stanowili jednak członkowie ko-
ła „Chrobry”, organizatora zawodów. 

Łowiono na dwie wędki, metodą spła-
wikowo-gruntową. Łupem wędkarzy 
padała głównie drobnica – płoteczki, 
krąpiki czy cienkie jak żyletka leszczy-
ki. Było też kilka większych leszczy, z 

czego największy, złowiony przez Jac-
ka Galasa („Chrobry”) ważył 1,04 kg 
i okazał się największą rybą zawodów. 

Zimny, silny i przenikliwy wiatr 
oraz duża fala nie sprzyjały dobrym 
połowom. W poszczególnych sekto-
rach zwyciężyli: Jarosław Nowicki, 
Marek Baranowski i Jarosław Nowak 
Jarosław. Zwycięzcy otrzymali pamiąt-
kowe puchary, natomiast wśród pozo-
stałych uczestników zawodów rozloso-
wano nagrody rzeczowe. 

 Zbigniew Jędrys
Fot. - Maciej Urbaniak
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Przeprowadzki prywatne i firmowe
Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli

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

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

                  tel. 601 999 570 
 

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

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 516 069 007, 601 56 87 32 

  

Gabinet Weterynaryjny
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób 

psów i kotów,
chirurgia, czipowanie 

i wystawianie paszportów

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

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

PUNKT  PARTNERSKI

Kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeniowych
w jednym miejscu !!!

PRZYJDŹ I PORÓWNAJ 
Poznań, ul. Jaroczyńskiego 35

tel. +48 600-498-333
WYBIERZ SUPERUBEZPIECZENIE

#bezwychodzeniazdomu

MEDYCYNA PRACY
Poradnia realizuje:

badania profilaktyczne pracowników (wstępne, 
okresowe, kontrolne);

badania sanitarno-epidemiologiczne – wydawania 
książeczki sanitarno-epidemiologicznej;

badania kierowców oraz kandydatów na kierowców;
badania dla uczniów i studentów.

KOMPLEKSOWE BADANIA (wszystko 
w trakcie 1 dnia po wcześniejszej rejestracji)

Zapraszamy do rejestracji wizyt osobiście 
od poniedziałku do piątku w godzinach 

9:00-19:00 (BUDYNEK C) lub telefonicznie 
pod numerem telefonu +48 61 820 80 60. 

PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT

Zapraszamy 
do Poradni Ginekologicznej dla Dziewcząt. 

Poradnia udziela świadczeń opieki zdrowotnej 
w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oferujemy opiekę nad pacjentkami w wieku 
rozwojowym do 18 roku życia w zakresie 
profi laktyki i leczenia zaburzeń rozwojowych.

Zapraszamy do rejestracji wizyt osobiście 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 

(BUDYNEK A) lub telefonicznie pod numerem 
telefonu  61 822 56 03 lub 601 799 005.

Szczegóły na stronie: www.termedica.pl
NSZOZ  Termedica

os. B. Chrobrego 101, Poznań (Piątkowo)

List do redakcji

Tabliczki pod zakazami
W listopadowym wydaniu „Echa” przedstawiliśmy problem 

nadmiaru znaków zakazu ruchu pomiędzy niektórymi budyn-
kami na os. Bolesława Chrobrego. Zakaz ten bywa surowo eg-
zekwowany przez miejskich strażników, o czym pisze nasza 
Czytelniczka. 

Bardzo cieszę się, że poruszyliście Państwo temat bezwzględnych zna-
ków zakazu wjazdu na Os. Chrobrego.(…) Analogiczna sytuacja do opi-
sanej w artykule ma miejsce przy blokach  15 i 16. We wrześniu zosta-
łam ukarana mandatem za wjazd pod klatkę. Podjechałam żeby spro-
wadzić na dół mamę po operacji kolana i odwieźć ją na zabiegi. Mimo 
że trwało to dosłownie 5 minut i Straż Miejska widziała, że jest ze mną 
starsza osoba poruszająca się o kuli. 

Strażnicy twierdzili, że (…) apelowali o montaż tabliczek pod zna-
kami zezwalającymi na wjazd na kilkanaście minut. Bezskutecznie. We-
dług nich do wjazdu uprawnia jedynie orzeczenie o niepełnosprawności, 
czyli posiadanie niebieskiej karty. Moja mama złożyła wniosek i czeka. 
To nie jest procedura szybka do załatwienia. Poza tym przecież młodsi 
mieszkańcy osiedla też mogą mieć złamaną nogę, czy każdy kiedyś re-
montuje mieszkanie i zamawia transport materiałów budowlanych, mebli 
czy dostawę sprzętu AGD, a takie oznakowanie pozbawia nas możliwości 
legalnego podjazdu pod klatki bloków, w których mieszkamy.(…)Taka sy-
tuacja dyskryminuje mieszkańców Osiedla Chrobrego, ponieważ na pozo-
stałych piątkowskich osiedlach są pod znakami zakazu tabliczki dopusz-
czające wjazd w celu za i wyładunku samochodu nawet do 30 minut. 

Dlatego dziękuję za poruszenie tematu na łamach miesięcznika. Może 
uda się zmienić coś na lepsze i przyjaźniejsze dla mieszkańców, zwłasz-
cza że koszt montażu tabliczek pod znakami nie jest duży.

Anna Kubiakowska
No i udało się. Przed świętami pojawiły się pod znakami zakazu 

ruchu tabliczki informujące o możliwości wjazdu w celu za i wyładun-
ku do 20 minut.  
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Przyjaciele w Biedrusku

Od pałacu do poligonu

Był ciepły, pogodny 
listopadowy dzień, gdy 
16-osobowa grupa senio-
rów z klubu „Przyjacie-
le” udała się do Biedru-
ska, by zwiedzić tamtej-
szy zabytkowy zespół pa-
łacowo-parkowy.

Biedrusko, pierwotnie 
Biezdrowsko, liczy 2600 
mieszkańców. Pierwsze 
wzmianki o miejscowości 
pochodzą z XIII wieku. Po-
czątkowo należała do Zako-
nu Cysterek, którym ode-
brano ziemie w związku 

z kasacją zakonu. Nowym 
właścicielem został pruski 
bankier von Treskow, któ-
ry robił interesy z Napole-
onem.  Przez sto lat Bie-
drusko wraz z innymi wsia-
mi znajdowały się w rękach 
jego rodziny. Albrecht Ot-
ton von Treskow w 1881 
zamieszkał w wybudowa-
nym przez siebie pałacu. 
W 1904 r. Treskow sprze-
dał swoje posiadłości Pru-
sakom, większość z nich zo-
stała zaadaptowana na poli-
gon wojskowy.

Weissenburg, czyli Bia-
ły Zamek w Biedrusku, w 
1910 r. gościł cesarza Wil-
helma II, który był wtedy w 
Poznaniu na otwarciu zam-
ku cesarskiego. W czasie I 
wojny światowej w Biedru-
sku powstała Pruska Szko-
ła Podchorążych Piechoty. 
Gdy Polska odzyskała nie-
podległość, całość przejęło 
Wojsko Polskie. Ciekawym, 
a mało znanym, epizodem 
w okresie międzywojennym 
było wybudowanie wąskoto-
rowej linii kolejowej łączącej 
Cytadelę i Tamę Garbarską 
z magazynami wojskowymi 
w Biedrusku. Niestety, ta 
wojskowa kolejka przetrwa-
ła zaledwie kilka lat.  W 
roku 1939 obiekt ponownie 
trafił w ręce Wehrmachtu 
aż do odzyskania w 1945 r. 
niepodległości kiedy znów 
przejęło go Wojsko Polskie. 
W roku 2009 obiekt pała-
cowo-parkowy nabyli nowi 
prywatni właściciele, a na 
pozostałym obszarze nadal 
znajduje się ogromny poli-
gon wojskowy.

Zwiedzanie pałacu i ca-

łego Biedruska dostarczyło 
wielu wrażeń. Bywam też 
w pobliskiej  wsi Chojnica, 
gdzie znajdują się ruiny re-
nesansowego kościoła wybu-
dowanego przez ród Przed-
sławskich. To tu kręcone by-
ły filmy: Czterej pancerni 
i pies, Ogniem i mieczem 
oraz amerykański film „Do-
wód życia”. Jest tam czynny 
poligon, a możliwość odwie-
dzenia tych miejsc jest tylko 
1 listopada. Bywam tam te-
go dnia i zapalam świeczki.

Maria Drogomirecka,
seniorka, lat 83

Dzieje się w osiedlowych klubach

Atrakcje świąteczne i taneczne

Chociaż koronawirus skłania do 
ograniczeń i przestrzegania sani-
tarnego reżimu to w osiedlowych 
klubach pomysłów na ciekawe spę-
dzenie wolnego czasu nie brakuje. 
Członkowie „Królewskiej Oazy” za-
pewniają, że wszyscy są już trzy-
krotnie zaszczepieni. A jak jest w 
innych klubach?  

Batory
- W grudniu z powodu koronawirusa 

w klubie musieliśmy odwołać wszystkie 

zajęcia a także spotkanie przedświątecz-
ne – mówi instruktorka Beata Przybyl-
ska-Kujawa. – Klubowicze zostali poin-
formowani o przypadku koronawirusa i 
ze względów bezpieczeństwa izolujemy 
się w domach. Odwołany koncert wigi-
lijny chcemy zorganizować po świętach, 
może w styczniu. Dzień Babci i Dzień 
Dziadka jest w planie i mamy nadzieję, 
że one się odbędą. Spotkanie z prawni-
kiem, na które czekało wiele osób zapla-
nowane jest na styczeń. A zamiast wyj-

ścia do kina może zorganizujemy coś w 
klubie, by umilić seniorom ciężkie czasy. 
Na razie mogą oni wypożyczać książki, 
bo mamy dobrze zaopatrzoną bibliotekę i 
staramy się z nimi, zwłaszcza tymi star-
szymi, utrzymywać kontakt telefoniczny.

Hetman
Przy współudziale seniorów przygo-

towano dla mieszkańców osiedla szopkę 
bożonarodzeniową. Udekorowano i przy-
strojono lampkami dużą choinkę. Ucie-
szyło to przechodniów spieszących do do-
mów, była to dobra okazja by przystanąć 
na chwilę, pomyśleć o świętach i zapo-
mnieć o szalejącej pandemii covidowej.

Korona
- 15 grudnia grupa seniorów wyjecha-

ła na wycieczkę do Milicza. Wyjazd zor-
ganizowała Ludmiła Kłos, instruktorka 
Korony. Przewodnik Włodzimierz Rano-
szek – relacjonuje Miła Mądra – opowia-
dał nam o stawach z hodowanymi kar-
piami, zwiedziliśmy również pałac klasy-
cystyczny oraz ruiny zamku. Pod koniec 
wycieczki moglismy kupić karpie i zjedli-
śmy bardzo smaczny obiad, na który zło-

Dokończenie na stronie 10
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Laury za zieleń 

Dla zdrowia i oka
Niedawno informowaliśmy o lau-

reatach osiedlowego konkursu na naj-
piękniejsze balkony. Również w ogól-
nomiejskim konkursie „Zielony Po-
znań” uhonorowano miłośników zie-
leni z Piątkowa. W kategorii zieleńce 
drugie miejsce przyznano Przedszkolu 
nr 174 im. „Królewny Śnieżki” na os. 

Jana III Sobieskiego, a trzecie zdoby-
ła Barbara Wiśniewska. 

Otrzymała ona również wyróżnienie 
Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych, 
Dendrologii i Sadownictwa Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Poznaniu za ogród 
przydatny do hortiterapii biernej. – 
Nagrodzony o gród przy bloku stanowi 

enklawę przyjemną nie tylko dla wła-
ścicielki, ale także dla innych miesz-
kańców i przechodniów, dając możli-
wość stymulowania zmysłu wzroku, 
dzięki czemu jest przydatny dla hor-
titerapii biernej - wyjaśnia prof. dr 
hab. Agnieszka Krzymińska, kierow-
nik tej Katedry.

Wspomnienie o Jerzym Czapczyku

Sercem oddany osiedlu
Nie tak dawno odchodził na emery-

turę, ale bez pracy nie mógł żyć. Pod 
koniec listopada zmarł Jerzy Czap-
czyk, długoletni kierownik Admini-
stracji Osiedla Bolesława Chrobrego. 
Miał 68 lat. Był znaną i lubianą po-
stacią nie tylko w Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Pochodził ze 
sportowej rodziny, jego ojcem był Hen-
ryk Czapczyk, jeden z trzech napast-
ników drużyny Kolejorza znanych ja-
ko tercet ABC. J. Czapczyk na Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Po-
znaniu ukończył studia o specjalności 
organizacja obsługi ruchu turystyczne-
go. Sportowe tradycje kontynuuje jego 
syn Dominik. Jerzy Czapczyk był uko-
chanym mężem, ojcem dwóch synów 
i miał czwórkę wnucząt.

Danuta Lulewicz, przewodnicząca Rady 
Osiedla Bolesława Chrobrego, poznała Je-
rzego Czapczyka na początku lat dziewięć-
dziesiątych. – Ja byłam wtedy członkiem 
rady osiedla, a on przewodniczącym rady 
osiedla i jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej PSM. Pa-
miętam że prowadził wtedy na osiedlu księgarnię, do czasu 
gdy w 1998 roku został kierownikiem administracji osiedla.

- Po 1998 roku zaczęliśmy ściśle współpracować – wspo-
mina D. Lulewicz. – Zostałam przewodniczącą rady osie-
dla, pracowałam wtedy też w urzędzie miejskim w wydziale 
wspierania jednostek pomocniczych. Doszliśmy do wniosku, 
że można by wiele rzeczy robić wspólnie, to znaczy podej-
mować działania, które mogłyby być finansowane przy po-
mocy funduszy z miasta.

- Jurek był bardzo oddany osiedlu –dodaje D. Lulewicz. 
– Największym naszym wspólnym sukcesem było zabloko-
wanie uchwałą rady osiedla dogęszczania osiedla Chrobre-
go. W tym czasie nawiązaliśmy też ścisłą współpracę z po-
licją. Poprosiliśmy, by funkcjonariusze kontrolowali częściej 
osiedle, bo było wiele włamań, wiele podpaleń wind. To nam 
się udało, policja zwiększyła nadzór i kontrolę, i poprawiło 
się bezpieczeństwo.

Za czasów J. Czapczyka zaczęto docieplać budynki. Blok 
z osiedla Chrobrego, który ocieplono i pokryto elewacją, 
brał udział w konkursie na Bryłę Roku. Nie wygrał, ale za-
jął mocne czwarte miejsce. Nim zaczęto docieplać, kierow-
nik wspólnie z radą ustalili harmonogram, który zaprezen-
towano na Zebraniu Członków PSM. Mieszkańcy przyjęli 
że najwcześniej oddawane do użytku budynki, będą pierw-
sze docieplane. Z inicjatywy kierownika zaczęły powstawać 
place zabaw na osiedlu, bo jak mówił, trzeba też pamiętać 
o najmłodszych. Rada się z tym zgadzała.

- Potem z inicjatywy J. Czapczyka – wylicza D. Lulewicz 

– zaczęto w budynkach instalować urzą-
dzenia pomiarowe zużycia ciepła i wody. 
To była prawie rewolucja, wcześniej koszty 
mediów dzielono na wszystkich. Jurek du-
żo czasu poświęcał drogom, ich naprawom. 
Bardzo zaangażowany był w powstawanie 
klubów sportowych dla młodzieży. Utwo-
rzono wtedy drużyny piłkarskie, współpra-
cował z Edwardem Juskowiakiem w powo-
łaniu Piątkowskiej Ligi Piłki Nożnej, odby-
wały się rozgrywki między policją, strażą 
miejską, strażą pożarną a dozorcami z na-
szego osiedla.

Na Chrobrego monitoring osiedla po-
wstał właściwie wspólnie z miastem. Na-
gminne było niszczenie samochodów, kra-
dzieże lusterek czy kół. Kierownik Czap-
czyk wraz z radą zaprosili dyrektora wy-
działu zarządzania kryzysowego urzędu 
miejskiego i poprosili o współpracę. Osta-
tecznie osiedle dostało z miasta pieniądze 
na zakup 42 kamer, ponad 400 tysięcy zło-
tych, wtedy bardzo dużo. To pomogło ogra-
niczyć dewastacje.

Był motorem przedsięwzięć, a rada i zarząd wspierali 
go w wielu działaniach. To jest chyba zawsze klucz do uda-
nych przedsięwzięć – dobra współpraca z innymi. W roz-
mowach z mieszkańcami Jerzy Czapczyk bywał jowialny, 
co zjednywało mu ludzi. Całym sercem oddany osiedlu. Był 
bardzo dobrym człowiekiem, dbał o pracowników, o ich byt 
i by byli doceniani w swojej pracy. Życzliwy, nie odmawiał 
pomocy, starał się jak mógł.

- Trudno mi powiedzieć, kiedy dokładnie poznaliśmy się 
z Jurkiem, może piętnaście lat temu, może więcej… To by-
ło wtedy, gdy zaczęłam działać najpierw w radzie osiedla, 
a później w radzie nadzorczej – wspomina Mirosława Mu-
sielińska-Klemka, prezes Poznańskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, wcześniej przewodnicząca rady osiedla i członkini 
Rady Nadzorczej PSM. – Współpraca układała się nam do-
brze, choć zdarzało się, że mieliśmy różne zdania. Jednak 
w wyniku rozmów i spotkań dochodziliśmy do porozumie-
nia. Jurek był osobą bardzo kontaktową i otwartą na ar-
gumenty. Miał fajne, specyficzne poczucie humoru, którym 
w kontaktach z mieszkańcami umiał różne sytuacje łago-
dzić. Szanował i dbał też o swoich pracowników. To waż-
ne, bo osobom, z którymi się współpracuje, daje to poczu-
cie bezpieczeństwa. Kiedy sytuacja byłą napięta, on potrafił 
ją rozładować. Miał duże umiejętności interpersonalne. Był 
odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Nie potrafię 
się pogodzić z myślą, że go nie ma. Zawsze będę go wspo-
minała z sympatią.

Tak jak bardzo wielu mieszkańców. Będzie Go brakować 
na Piątkowie…
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Na krajowych i światowych matach

Zapasy z Mikołajem
 W mikołajki trady-
cyjnie w klubie So-
bieski Poznań roze-
grano turniej pod ha-
słem „Zapasy z Miko-
łajem”. Jak co roku, 
grupa uczestników 
zajęć „Maluchy na 
Matach” mogła 
uczestniczyć w praw-
dziwej sportowej ry-
walizacji z udziałem 

sędziów. Zawody zgromadziły prawie 60 młodych zapaśni-
ków, którym żywo dopingowali rodzice i opiekunowie. Wal-
ki były zacięte i pełne zwrotów akcji. Każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy dyplom i medal ufundowany przez 
PSM. 

MŁODZICZKI

 Młode zapaśniczki pod wodzą trenera Andrzeja Erber-
ta po raz kolejny potwierdziły swoją przynależność do kra-
jowej czołówki. Na matach w Kielcach pokazały charak-
ter i ducha walki zdobywając trzy medale. Rywalizowało 
148 zawodniczek z 54 klubów całej Polski. Odbyło się 250 
pojedynków, które stały na wysokim poziomie i pozwoli-
ły wyłonić reprezentację na mistrzostwa świata i Europy. 
Medalistkami z Piątkowa zostały złotą - Lena  Paprzycka, 
srebrną – Emilia Reich i brązową - Nikola Słowińska. W 
klasyfikacji drużynowej KS Sobieski Poznań zajął III miej-
sce zdobywając 28 pkt. Dziewczyny ćwiczą w ramach MCS 
w zapasach, które wspiera Wydział Sportu UM Poznań.

WIELKOPOLSKA CUP
Blisko 90 zapaśników z 6 krajów - Litwy, Łotwy, Esto-

nii, Ukrainy, Holandii i Polski stawiło się na matach KS 
Sobieski Poznań aby rywalizować w Wielkopolska Wre-
stling Cup 2021 U 15 - styl klasyczny. Turniej odbywa się 
w 5 krajach i ma celu  podniesienie poziomu sportowego 
poprzez rywalizację w cyklicznie urządzanych zawodach. 
Walki były emocjonujące i pełne zwrotów akcji. Gospoda-

rze po zaciętych bojach wywalczyli pierwsze miejsce wy-
grywając nieznacznie z reprezentacjami Litwy i Holandii. 
Po turnieju  zawodnicy spędzili jeszcze tydzień w Pozna-

niu na zgrupowaniu sportowym prowadzonym przez brą-
zowego medalistę olimpijskiego z Londynu 2012 - Aleksan-
dra Kazakevicza.

ZNÓW BRĄZ
Dobre informacje dotarły z dalekiego Iranu. W Tehe-

ranie podczas wojskowych mistrzostw świata brązowy me-
dal wywalczył Tadeusz Michalik. Medalista olimpijski po 
raz kolejny pokazał swoją przynależność do światowej czo-
łówki zapaśniczej. 

HEROS LADY 

 Udanie zakończył się dla zapaśniczek Sobieski Poznań 
międzynarodowy turniej zapaśniczy Heros Lady Open 
2021. Na starcie stanęło około 200 zapaśniczek z 15 krajów. 
W tej europejskiej obsadzie złoty medal w kat. 36 kg wy-
walczyła Lena Paprzycka a brązowe krążki zdobyły Emilia 
Reich, Magdalena Bogucka, Maja Wejchan i Oliwia Smyk.

Andrzej Erbert, Andrzej Słabęcki 
Fot. – Maciej Kula 
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KALENDARIUM PSM 
 11 stycznia -  Komisja Członkowsko-Samorządowa 

Rady Nadzorczej

18 stycznia  - Komisja Rewizyjna RN

27 stycznia  - posiedzenie RN

Aktywnie w „Dąbrówce” 

Z muzyką, plastyką i sportem

Od października w Dąbrówce pro-
wadzone są zajęcia artystyczne oraz 
ruchowe. Wobec ograniczeń wynika-
jących ze stanu pandemii oraz wyłą-
czenia z użytku niektórych sal, liczba 
zajęć jak i liczba uczestników musia-
ła ulec zmniejszeniu. Wszyscy muszą 
też przestrzegać Regulaminu w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia. 

Mimo tych utrudnień działają 
w Dąbrówce”: 

Warsztaty Plastyczne - dla dzieci i mło-
dzieży. Zajęcia plastyczne odbywają 
się w dwóch grupach. Uczestnicy biorą 
udział w konkursach krajowych i mię-
dzynarodowych zdobywając nagrody 
oraz wyróżnienia. 

 Klub Literacki „Dąbrówka” – spotka-
nia obecnie odbywają się on-line a ich  
owoce prezentowane są na lamach 
„Echa”, w „Protokole Kulturalnym” a 

także w innych wydawnictwach oraz na 
konkursach literackich.

 Zespoły muzyczne organizują próby i 
zajęcia w nieco ograniczonym zakresie. 

Osoby chcące utrzymać dobrą kondy-
cję fizyczną mogą wybierać spośród za-
jęć: Senior Fit – gimnastyka usprawnia-
jąca dla seniorów, Tai Chi - gimnastyka 
chińska, Aerobik, Joga.

Z nadzieją na lepszy następny rok pra-
cownicy Piątkowskiego Centrum Kultury 
„Dąbrówka” składają mieszkańcom Piąt-
kowa oraz czytelnikom „Echa Piątkowa” 
najlepsze życzenia zdrowia oraz pomyśl-
ności w 2022 roku i zapraszają do wspól-
nych zajęć.

 Z prac Rady Nadzorczej
Głównym tematem grudniowego posiedzenia Ra-

dy Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej było przedstawienie raportu z audytu PSM. Wy-
konywała go firma zewnętrzna.

Pierwszym tematem audytu była ocena procesów fi-
nansowo-księgowych, wskazanie działań mogących ogra-
niczyć pracę manualną oraz określenie optymalnej licz-
by etatów wymaganych do poprawnego funkcjonowania 
tych procesów. Drugim tematem była ocena realizacji za-
kupów pod kątem obiektywności i optymalnego dokony-
wania wyboru kontrahentów. Dalsza dyskusja nad rapor-
tem odbędzie się na styczniowym posiedzeniu Rady po 
wnikliwym zapoznaniu się członków Rady z przedstawio-
nymi materiałami.

Ponieważ ogłoszone w lipcu postępowanie konkursowe 
na wybór członków Zarządu PSM zakończyło się bez doko-
nania ich wyboru, dlatego ogłoszenie nowego konkursu prze-
widziano na 29 grudnia. Rada podjęła uchwałę określającą 
zasady wyboru, w drodze konkursu, członków Zarządu PSM 
w Poznaniu.

Przewodniczący komisji poinformowali o swoich pracach, 
natomiast Zarząd PSM o pracach w Spółdzielni między po-
siedzeniami RN. Przyjęto także odpowiedzi na koresponden-
cję członków PSM.

Ze spraw organizacyjnych ustalono terminarz posiedzeń 
RN w roku 2022, plan pracy RN na 2022 r. Omawiano też 
sprawę dalszego funkcjonowania Komisji ds. aktów praw-
nych. (na)
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INFORMATOR PSM
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Osiedle Bolesława Chrobrego 117
60-681 Poznań
tel. 61 8272-200
fax 61 8223-053

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

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

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

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

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

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

Os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego

Wielkie przedsięwzięcia małych osiedli

Nowy rok, jubileuszowy, 
bo 25 rok ukazywania się 
„Echa Piątkowa”, zdecydo-
waliśmy rozpocząć od przed-
stawienia nowego kierowni-
ka Administracji Osiedli Wła-
dysława Jagiełły i Zygmunta 
Starego. Od 9 września jest 
nim Hanna Hermanowska.

- Od siedmiu lat mieszkam 
na Piątkowie,  na podobnym 
osiedlu  i problemy mieszkań-
ców oraz ich oczekiwania też 
wydają się podobne. Po zdoby-
ciu tytułu magistra politologii 
na poznańskim UAM podjęłam 
studia podyplomowe z zakresu 
prawa inwestycyjno- budowlane-
go  oraz ekonomiki i organizacji 
przedsiębiorstw, potem uzyska-
łam uprawnienia licencjonowa-
nego zarządcy nieruchomości 
oraz licencje pośrednika w obro-
cie nieruchomości. Nie poprze-
stałam na tym i obecnie konty-
nuuję  studia podyplomowe z 
zakresu prawa pracy. Zdobytą 
wiedzę wykorzystywałam przez 

25 lat swej pracy zawodowej 
związanej głównie z zarządza-
niem nieruchomościami. Pozna-
łam  także zasady funkcjonowa-
nia spółdzielczości mieszkanio-
wej – mówi Hanna Hermanow-

ska. Dodaje, że choć o wolny 
czas wobec ilości zajęć związa-
nych z pracą i nauką, to chęt-
nie wykorzystuje go na lekturę 
książek psychologicznych oraz 
poznawanie urokliwych miejsc 
w Wielkopolsce.

W krótce po objęciu obowiąz-
ków kierownika doszło do awa-
rii sieci kanalizacyjnej w budyn-
ku nr 6 na  os. Zygmunta Sta-
rego. Usuwanie jej skutków by-

ło uciążliwe i kosztowne. Jak się 
okazało  przyczyną awarii był za-
tor w  sieci kanalizacyjnej , któ-
ry spowodował sporo niedogod-
ności mieszkańcom. Przy okazji 
prac remontowych w  mieszka-

niach resztki  materiałów pobu-
dowlanych, w tym farb i klejów, 
cementu  trafiały do kanaliza-
cji. Takich sytuacji można i na-
leży unikać.

- Na co dzień w pracy zale-
ży mi na dobrej współpracy z 
mieszkańcami. Staram się z ni-
mi rozmawiać przy różnych oka-
zjach. Mogą też ze wszystkimi 
sprawami, pomysłami czy wąt-
pliwościami przyjść do biura i 

uzyskać wyjaśnienia – zapewnia 
Hanna Hermanowska.

Przez minione miesiące na 
obu osiedlach kontynuowano  
prace remontowe. Dotyczyły one 
modernizacji instalacji oświetle-
niowej na klatkach schodowych 
w budynkach, malowaniu kla-
tek schodowych, naprawie osie-
dlowych alejek i chodników, ro-
botach dekarskich.

 W planie prac remontowych 
na  rok 2022, pozytywnie zaopi-
niowanym przez Radę Osiedla i 
przyjętym przez Radę Nadzor-
czą PSM,  ujęto (w kolejnych 
budynkach) między innymi:  wy-
mianę pionów  elektrycznych  
aluminiowych na miedziane z za-
bezpieczeniami WLZ, wymianę 
ciepłomierzy, wodomierzy, wy-
mianę rozdzielni elektrycznych 

głównych np. w budynkach o 
numerach 2, 9, 15, 21, 23 i 27 
na osiedlu Władysława Jagieł-
ły, wymianę instalacji na oświe-
tlenie  ledowe z czujnikiem ru-
chu -  działania te przyniosą wy-
mierne oszczędności w zużyciu 
energii. Wymieniona zostanie 
stolarka okienna na kolejnych 
klatkach schodowych, w planie 
został ujęty także remont dachu 
na budynku nr 6 Osiedla Zyg-
munta Starego, oczyszczenie i 
pomalowanie elewacji północnej 
budynku nr. 13 na os. Zygmun-
ta Starego.

Zakres robót jest szeroki. 
Nie wszystko jednak można wy-
konać od razu. Prowadzenie ko-
lejnych remontów ograniczone 
jest możliwościami finansowy-
mi  i tym ważniejsze jest rozsąd-

ne  gospodarowanie posiadany-
mi środkami. Jestem przekona-
na, że we współpracy z miesz-
kańcami można zrobić wiele – 
mówi Hanna Hermanowska i 
wskazuje na duży odzew z jakim 
spotkał się ogłoszony wspólnie 
z Radą Osiedla konkurs „Dzieci 
Dzieciom – moja bombka świą-
teczna”. Do siedziby administra-
cji dostarczono ponad 40 prze-
pięknych kolorowych bombek 
choinkowych. Wszystkie dzieci, 
które wzięły udział w tej wspól-
nej osiedlowej zabawie zostaną 
nagrodzone, a zdjęcia prac moż-
na zobaczyć na stronie interne-
towej administracji a także w 
„Echu Piątkowa”.

Do kolorowych bombek, kie-
rownik H.  Hermanowska dołą-
cza życzenia spokojnych rado-
snych świąt oraz dobrego nad-
chodzącego nowego roku. (i)

Konkursowe dziecięce bombki pełne blasku i kolorów O zieleń trzeba dbać także zimą

Rozdzielnie elektryczne wymagają mo-
dernizacji

Siłownie dla nieco dojrzalszych mieszkańców

Osiedlowe place zabaw dla najmłodszych

H. Hermanowska kierownik Admini-
stracji os. WJ i ZS

Dachy i stylizowane elewacje też trzeba remontować
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Osiedle Bolesława Chrobrego
Klub Seniora „PRZYJACIELE”, 

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

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

ku w godz.: 14.00 do 17.00

Osiedle Bolesława Śmiałego
Osiedlowy Klub „KORONA”, 

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

 Zajęcia dla dorosłych i seniorów 
prowadzi Ludmiła Kłos

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

Czwartek od 13.00 do 21.00
Piątek od 9.00 do 17.00

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

Sobieskiego pawilon 52
Prowadząca Stanisława Golińska; 

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

bocze od poniedziałku do piątku w 
godz. 13.00-21.00

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

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

Poniedziałek 10.00 -13.00

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

Osiedle Władysława Jagiełły
Klub Seniora „KRÓLEWSKA OAZA”, 

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

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

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

dysława Łokietka 6c
Instruktor Małgorzata Pilch; 

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

19.00 oraz czwartki 14.00 - 17.00

Osiedlowy informator klubowy Osiedlowy informator klubowy 

Atrakcje świąteczne i taneczne

żyły się głównie karpie sma-
żone. Na koniec grupa uda-
ła się w podróż powrotną do 
Poznania. Naszą grupą opie-
kowała się też przewodniczka 
Ania Kunysz.

Przyjaciele
- Miniony miesiąc w klu-

bie osiedlowym Przyjaciele 
upłynął na rozrywkowo-twór-
czych aktywnościach – mó-
wi instruktorka Sylwia Czu-
bała i wylicza: W 20-osobo-
wym składzie odwiedziliśmy 
kolejny raz Dom Tramwaja-
rza, gdzie bawiliśmy się na 
Andrzejkach razem z seniora-
mi i seniorkami z całego Po-
znania. Jedna z naszych klu-
bowiczek została królową ba-
lu, z kolei inna z naszych par 
otrzymała nagrodę w postaci 
gruzińskiego wina, za najwy-
trwalsze tańce na parkiecie. 
Nie zabrakło także andrzejko-
wych wróżb i numerologii w 
siedzibie klubu.

Świętowaliśmy Mikołajki, 
które sfinalizował wyjazd do 
fabryki bombek Bollglass w 
Gnieźnie. 30 osób zapozna-
ło się z całym procesem pro-
dukcji bombek. Klubowicze 
wzięli także udział w warszta-
tach dekoracji bombek, każdy 

uczestnik wrócił do domu z 
kilkoma ozdobami oraz dużą, 
imienną bombką przygotowa-
ną przez pracowników manu-
faktury. Zgodnie uznaliśmy, 
że dzięki wycieczce poczuli-
śmy (mimo pandemii i szaro-
burej aury pogodowej) magię 
świąt. Nie zabrakło atrakcji 
dla dzieci – na skwerze przed 
klubem wystąpił teatr Fuzja 
ze spektaklem „Takich świąt 
jeszcze nie było” – rapujący 
renifer rozśpiewał całe zgro-
madzone towarzystwo. Wzo-
rem ubiegłego roku dopisali 
także sąsiedzi, którzy chęt-
nie włączyli się w akcję świą-
tecznego dekorowania skwe-
ru. Planujemy też wigilię 
klubową, warsztaty „Aktyw-
ny Umysł”, wykład dietetyka 
oraz imprezę około-sylwestro-
wą w Domu Tramwajarza.

Złoty Liść
- W listopadzie obchodzi-

liśmy Dzień Świętego Mar-
cina, obok rozmów o trady-
cji odbyła się degustacja ro-
gali – relacjonuje Małgosia 
Pilch, instruktorka klubu. – 
Byliśmy też na seansie filmo-
wym w kinie, wspólnie spę-
dziliśmy także pełen wróżb i 
zabaw wieczór andrzejkowy. 
Rozpoczęliśmy również wy-

konywanie kartek okoliczno-
ściowych. Natomiast począ-
tek grudnia upłynął w świą-
tecznych nastrojach. Był czas 
na wspólne ubieranie choin-
ki, robienie zimowych dekora-
cji i zmianę wystroju klubu. 

W styczniu chcemy od-
być spotkanie noworoczne 
połączone z pogadankami na 
temat zwyczajów noworocz-
nych w Polsce i na świecie. 
Porozmawiamy także o na-
szych marzeniach i zamie-
rzeniach na najbliższe mie-
siące, także tych klubowych. 
Kolejnym niewątpliwie waż-
nym wydarzeniem będzie ju-
bileusz klubu, kto by pomy-
ślał, że to już 15 lat odkąd 
działamy. Jak co roku o tej 
porze odbędzie się wycieczka 
po Poznaniu, podczas której 
klubowicze odwiedzą wybra-
ne kościoły i będą mieli moż-
liwość podziwiać szopki bo-
żonarodzeniowe. Styczniowy 
program obejmuje również 
wycieczkę do palmiarni i mo-
że do kina. Poza tym odbędą 
się cykliczne zajęcia, takie jak 
trening pamięci, gry i zaba-
wy towarzyskie, zajęcia z rę-
kodzieła oraz zimowy spacer 
w Żurawińcu.

Wielkie serce
Warto pomagać innym i to 
nie tylko w okresie świą-
tecznym. Wśród spieszących 
z pomocą ludziom, którzy 
znaleźli się w trudnej sytuacji 
są również mieszkańcy piąt-
kowskich osiedli, członkowie 
klubów osiedlowych oraz pra-
cownicy PSM. Ich postawa 
jest doceniana. Świadczą o 
tym napływające podzięko-
wania. Fundacja Wspierania 
Rodziny „Niebieski Koralik” 
skierowała je do pracowników 
PSM za przekazanie pomo-
cy rzeczowej oraz ogromne 
zaangażowanie i wsparcie w 
przygotowanie paczek świą-
tecznych z podarunkami i 
słodyczami  dla najbardziej 
potrzebujących rodzin zastęp-
czych. Natomiast Zarząd Sto-
warzyszenia „Mamy Wielkie 
Serce” w Stemplewie przy-
znał członkom klubu „Ko-
rona” działającego na os. 
Bolesława Śmiałego Srebrny 
Medal „Wielkie Serce” za 
niesienie pomocy dzieciom 
oraz wspieranie działań sto-
warzyszenia. 

Dokończenie ze strony 4
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 Wrastanie w Piątkowo 

Dowódcy zwycięskiego powstania – cz. II
Bardzo wielu z nas 

o Powstaniu Wielkopol-
skim wie dużo. Wszak 
było to Powstanie, które 
przygotowali i przepro-
wadzili nasi przodkowie 
– Wielkopolanie. Teraz 
jednak nie ma już świad-
ków tamtego czasu, żyją 
tylko nieliczni synowie i 
córki powstańców. Czas 
zaciera ślady tamtych wy-
darzeń, trzeba więc o 
nich przypominać – to na-
sza historia z której ma-
my prawo być dumni.

Styczeń roku 1919 był 
czasem, w którym Powsta-
nie Wielkopolskie rozwija-
ło się żywiołowo i objęło 
swoim zasięgiem prawie ca-
ły region. O dołączenie do 
odradzającej się Polski wy-
stępowały z bronią w ręku 
grupy powstańców nawet 
w miejscowościach wielko-
polskich, w których Polacy 
byli w mniejszości. Powie-
dzieć trzeba, że na decyzje 
o podjęciu tych walk złożyło 
się wiele spraw. W najwięk-
szym stopniu jednak był to 
wynik pracy organicznej, re-
alizowanej przez pokolenia 
Wielkopolan. 

Same wystąpienia zbroj-
ne nawet dobrze uzbrojo-
nych grup, mimo począt-
kowych sukcesów, nie dają 
szansy na osiągnięcie wiel-
kich celów. Dla ich realizacji 
potrzebne jest centralne do-
wodzenie i planowanie dzia-
łań a także zorganizowanie 
logistyki. Rozumieli to pol-
scy oficerowie, zgłaszający 
się do Naczelnej Rady Ludo-
wej, co przedstawione zosta-
ło na przykładzie kapitana 
Stanisława Taczaka, pierw-
szego dowódcy Powstania 
Wielkopolskiego. Oficer ten, 
jako tymczasowy dowódca 
Powstania, z podjętego za-
dania wywiązał się znako-
micie. Nie posiadał jednak 
ani wiedzy, ani doświadcze-
nia potrzebnego do dalsze-
go, pomyślnego kierowania 
Powstaniem. Dlatego też Na-
czelna Rada Ludowa, jako 
polityczne kierownictwo Po-
wstania, zwróciła się do Jó-
zefa Piłsudskiego o wspar-
cie poprzez przysłanie ofice-
ra odpowiednio przygotowa-
nego do realizacji niezwykle 

trudnego zadania, jakim by-
ło dowodzenie Powstaniem 
Wielkopolskim. Wybór J. 
Piłsudskiego padł na gene-
rała Józefa Dowbora – Mu-
śnickiego. 

Gen. J. Dowbor – Mu-
śnicki był jednym z trzech 
braci z litewskiej rodziny Do-
wborów, osiadłej w Garbo-
wie, w Sandomierskiem, w 
wieku XVII. Wszyscy trzej 
byli oficerami armii rosyj-
skiej. Józef i jego starszy 
brat Konstanty osiągnęli 
stopnie generalskie i wy-
sokie odznaczenia, biorąc 
udział w wojnach na Dale-
kim Wschodzie. Obaj byli 
więc dobrze wykształconymi 
i doświadczonymi wojennie 
oficerami. Po rewolucji w lu-
tym 1917 roku i obaleniu ca-
ratu oddali się do dyspozycji 
Naczelnego Polskiego Komi-
tetu Wojskowego, utworzo-
nego w czerwcu 1917 w Pio-
trogrodzie, będącego wtedy 
stolicą Rosji. W lipcu 1917 
roku Józef został dowódcą 
I Korpusu Polskiego w Rosji. 
Po rewolucji październiko-
wej ogłosił neutralność Kor-
pusu wobec walk wewnętrz-
nych w Rosji. Jednak kiedy 
I Korpus został zaatakowa-
ny przez oddziały Gwardii 
Czerwonej na początku lu-
tego 1918, podjął skutecz-
ną walkę z bolszewikami, 
osadzając Korpus w twier-
dzy Bobrujsk. Wobec suk-
cesów wojsk niemieckich na 
froncie wschodnim w roku 
1918, gen. J. Dowbor - Mu-
śnicki podjął decyzję o zgo-
dzie na rozbrojenie Korpusu 
przez te wojska. W wyniku 
tej decyzji żołnierze Korpu-
su wrócili bez strat na zie-
mie polskie, okupowane jesz-
cze wtedy przez niemieckie 
siły zbrojne. 

Zgadzając się z propo-
zycją J. Piłsudskiego, gen. 
J. Dowbor - Muśnicki przy-
jął zadanie dowodzenia Po-
wstaniem i niezwłocznie sta-
wił się w Poznaniu. Już 11 
stycznia 1919 r. zostało pod-
pisane w Poznaniu oficjalne 
porozumienie między Komi-
sariatem Naczelnej Rady Lu-
dowej a Generałem, jako do-
wódcą Powstania. Określono 
w nim zasady współpracy 
obu stron. Tworzona przez 

gen. J. Dowbora - Muśnickie-
go Armia Wielkopolska mia-
ła być niezależna od polskich 
władz w Warszawie. Sprawy 
wojskowe, podobnie jak poli-
tyka zagraniczna w Wielko-
polsce podlegały bezpośred-
nio komisarzowi Naczelnej 
Rady Ludowej Wojciechowi 
Korfantemu. Generał przy-
był do Poznania z postano-
wieniem utworzenia w Wiel-
kopolsce regularnej armii. 
Komisarzom NRL oświad-
czył, że trzeba formować 
wojsko regularne, chociażby 
z początku ochotnicze. Wa-
runek Generała został przez 
Komisariat Naczelnej Rady 
Ludowej przyjęty. 

Korzystając z chwilo-
wego ustabilizowania się 
frontów powstańczych, no-

wo mianowany Naczelny Do-
wódca skupił się na formo-
waniu regularnych jedno-
stek wojskowych na bazie 
poboru rekruta i tworzenia 
zawodowej kadry oficerskiej. 
Szczególnie dużym proble-
mem był brak tej kadry. 
W armii pruskiej w przeci-
wieństwie do armii pozosta-
łych dwóch zaborców, wielką 
rzadkością byli oficerowie, 
deklarujący się jako Polacy. 
Brakowało ich też więc w 
Armii Powstańczej. Dlatego 
wkrótce po podpisaniu umo-
wy z Komisariatem NRL, 
Generał wyjechał z Poznania 
aby przeprowadzić werbu-
nek wśród oficerów I Korpu-
su. Do sprawnego działania 
Armii Powstańczej niezbęd-
nych było co najmniej 800 
oficerów, Generałowi udało 
się pozyskać około 180. W 
tej sytuacji trzeba było awan-

sować do stopni oficerskich 
wybranych dowódców od-
działów powstańczych. 

Po powrocie Generała 
z tego werbunku, Naczel-
na Rada Ludowa wydała 15 
stycznia 1919 r. oficjalny 
dekret o przyjęciu gen. Do-
wbora-Muśnickiego do Pol-
skich Sił Zbrojnych w za-
borze pruskim i mianowa-
niu go głównodowodzącym 
wszystkich Sił Zbrojnych 
Polskich byłego zaboru pru-
skiego. Dwa dni później Ko-
misariat NRL wydał dekret 
o powołaniu pod broń za-
mieszkałych na podlegają-
cym mu terytorium Polaków 
urodzonych w latach 1897 
- 1899. Tym samym wpro-
wadzono obowiązek służ-
by wojskowej i jednocześnie 
przygotowano rezerwy, nie-
zbędne do realizacji planu 
utworzenia regularnej ar-
mii. Rozpoczęto organiza-
cję pułków strzeleckich, ka-
walerii, artylerii, saperów a 
nawet eskadr lotniczych, w 
dużym stopniu w oparciu o 
zdobyte i przejęte od nie-
mieckich jednostek wojsko-
wych zasoby uzbrojenia.

Generał miał czworo 
dzieci, dwie córki i dwóch 
synów. Losy Jego rodziny są 
tragiczne. Obydwie córki zo-
stały w trakcie II wojny świa-
towej zamordowane, jedna 
w Katyniu, druga w Palmi-
rach. Generał zmarł na ser-
ce 26 października 1937 r. 
w Batorowie, koło Poznania. 
Pochowano go obok żony, na 
cmentarzu w Lusowie. Przy 
ich grobie znajdują się dwie 
urny z ziemią z miejsc w któ-
rych zginęły ich córki. Gene-
rał honorowany był wieloma 
orderami za zasługi wojen-
ne, jednak wśród nich nie 
było żadnego polskiego od-
znaczenia. W dużym stop-
niu był to skutek złych re-
lacji pomiędzy Generałem a 
Marszałkiem J. Piłsudskim. 
Polskie odznaczenia otrzy-
mał dopiero pośmiertnie – 
w 1998 r. był to Krzyż Wiel-
ki Orderu Odrodzenia Pol-
ski oraz w 2018 roku - Or-
der Orła Białego. Jest pa-
tronem 17 Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej 
w Międzyrzeczu.  

Hubert Owczarek

Generał Józef Dowbor – Muśnicki
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Prosto z miasta 

Rok z trzema dwójami
Przed nami znowu kolejny nowy 

rok 2022. Tym razem jednak z aż 
trzema dwójkami. Przypadek, tylko 
zbieg okoliczności? Trochę dziwne, tym 
bardziej że w dawnych zamierzchłych 
czasach, kiedy w szkole jeszcze cze-
goś dzieci uczono, a nawet je wycho-
wywano, dwójki były najgorszymi oce-
nami. Dwója, czyli pała, gała, bomba 
i lufa, to było zupełne dno. A już trzy 
dwóje w dzienniku to zupełna kata-
strofa. Dopiero w ramach kolejnych 
reform edukacyjnych zdecydowano, że 
najgorszą szkolną oceną będzie jedyn-
ka. Jednak ona w tej roli jakoś się 
nie sprawdza, gdyż ma zbyt wiele ko-
notacji pozytywnych. Każdy chce być 
przecież jedynką na liście przebojów 
i w ogóle być numerem jeden. Dwója 
miała zdecydowanie większy potencjał 
wychowawczy.  

H H H
Jednak u nas na razie jedynka 

pozostaje oceną niedostateczną i na 
koniec starego roku należy komuś ją 
postawić. Tych, którzy na nią zasłu-
żyli w Poznaniu uzbierało się przez 
minione miesiące wielu. Konkurencja 
jest duża i niełatwo zdecydować ko-
mu się należy jedynka. Rywalizowa-
li o nią między innymi radni miej-
scy, którzy olali społeczne konsultacje 
oraz wyniki ankiety i przemianowali 
ul. Nowonaramowicką po swojemu, 
na al. Praw Kobiet. Jednak wyczyny 
radnych to nic nowego i dostaną za-
pewne jeszcze niejedną lufę, dlatego 

nowoczesną najgorszą ocenę jedynkę, 
czyli dawną dwóję z minusem, przy-
znajemy Teatrowi Polskiemu, który 
w rewolucyjnym zapale niszczy zdro-
wy rozsądek i mieszczański wizerunek 
poznaniaków. Budowniczowie teatru, 
na którego frontonie widnieje motto 
„Naród sobie” w grobie się przewra-
cają a współcześni poznaniacy stuka-
ją w głowę widząc „Śluby panieńskie” 
odgrywane przez nagich facetów oraz 
powstańczą rozetę w towarzystwie tę-
czowej flagi.  

H H H
Na dwóję też wielu zasłużyło. Przy-

pada ona władzom Poznania, które 
zdobyły zaszczytne pierwsze miejsce 
w rankingu najbardziej zatłoczonych 
polskich miast. Uliczne korki są naj-
większe w Poznaniu. Daleko za nami 
Wrocław i Warszawa. Przyznam, że za-
wsze podejrzewałem, iż pod tym wzglę-
dem jesteśmy najlepsi. Teraz mamy już 
dowód. Wprawdzie wiceprezydent Po-
znania uznał ranking za kuriozalny, 
ale kuriozalne to są jego tłumaczenia 
a jeszcze bardziej komunikacyjne doko-
nania miasta.

H H H
Na trójkę, ale chyba taką na szy-

nach, zasługują natomiast jego przed-
sięwzięcia związane ze zwalczaniem 
smogu. Robi się niby wiele, są akcje 
i dopłaty na wymianę pieców, nawet 
jakieś drony latają nad kominami, jed-
nak efektów nie widać. Zdaje się nawet, 
że im miasto bardziej walczy z pyłami, 

tym ich więcej w powietrzu. Może nie 
walczy z tym co trzeba?

H H H
Z wystawianiem czwórek i piątek 

jest już trochę kłopotu. Kandydatów 
bowiem jak na lekarstwo. Z pewnością 
należą się one poznańskim medykom 
i ratownikom, którzy od miesięcy zma-
gają się z koronawirusem. Z politycz-
nego wyrachowania należałoby je może 
również przyznać władzom PSM, które 
starają się jak mogą zmieniać funkcjo-
nowanie spółdzielni na lepsze. Jednak 
z takimi ocenami chyba lepiej jeszcze 
poczekać, choćby do końca roku szkol-
nego. Na razie wydaje się, że najbar-
dziej zasługują na nie piłkarze „Lecha”, 
którzy pod wodzą nowego trenera cał-
kiem niespodziewanie liderują w lidze 
i idą przebojem po mistrzowski tytuł. 
Tymczasem więc dla nich piąteczka, 
a jak latem na stulecie klubu zdobędą 
tytuł będzie i szósteczka!

H H H
Felietonowy dzienniczek ocen zamy-

kamy i wracamy do szarej rzeczywisto-
ści. Może jednak mimo wszystko ten 
nowy rok z trzema dwójami nie będzie 
taki najgorszy. Przecież obecnie dwój-
ka, jak twierdzi wielu uczniów, to bar-
dzo pozytywna ocena. W dodatku wie-
le wskazuje, że rozpoczynający się rok, 
jakikolwiek się on okaże w praktyce 
i tak będzie lepszy od następnego.

WIST 

  

Wokół Piątkowa
Pod Studziankami i Siekierkami

Wydarzenia roku 1944 zadecydo-
wały o losie ziem polskich znajdują-
cych się pod okupacją hitlerowską – 
zarówno od strony wojskowej, jak poli-
tycznej. Coraz bardziej było widoczne, 
że obszar Polski zostanie zajęty przez 
Armię Czerwoną i walczące u jej boku 
1 i 2 Armie Wojska Polskiego.

Sierpień był okresem zbliżania się 
zwycięskich wojsk do Wisły, co spra-
wiło, że pojawiła się nadzieja na udzie-
lenie pomocy powstańcom walczącym 
w Warszawie. W pierwszym tygodniu 
miesiąca szanse były jeszcze niewiel-
kie, ale w okolicach Warki i Magnu-
szewa Rosjanie i Polacy zdobyli przy-
czółek, który z czasem mógł się stać 
miejscem wyjścia większej ofensywy 
w kierunku zachodnim. Niemcy siła-
mi dwóch dywizji pancernych i jednej 
dywizji grenadierów starali się zli-
kwidować przyczółek, broniony przez 
8 Armię Gwardii i przydzieloną do 

niej polską 1 Brygadę Pancerną im. 
Bohaterów Westerplatte (macierzystą 
jednostkę bohaterów powieści Janusza 
Przymanowskiego o czterech pancer-
nych). Po zaciętych walkach, w których 
newralgiczne skrzyżowanie w okolicy 
Studzianek siedmiokrotnie przecho-
dziło z rąk do rąk, zwycięzcami zosta-
li Rosjanie i Polacy. Po kilku dniach 
i zlikwidowaniu walczących w tym re-
jonie sił niemieckich, sforsowano Pili-
cę. Niestety, Armia Czerwona nie roz-
winęła dalszych działań w kierunku 
Warszawy, ze względów politycznych 
i z konieczności uzupełnienia strat 
poniesionych w toku operacji „Bagra-
tion”, rozpoczętej jeszcze na Białorusi. 
Dla upamiętnienia zwycięskiej bitwy 
w 1969 roku do nazwy wsi Studzianki 
dodano przymiotnik Pancerne. 

Inny charakter i okoliczności towa-
rzyszyły forsowaniu Odry pod Siekier-
kami przez żołnierzy 1 Armii Wojska 

Polskiego, 16 – 20 kwietnia 1945 ro-
ku. Był to początek ostatecznej ofensy-
wy, Operacji Berlińskiej, która zakoń-
czyła się dwa tygodnie później w sto-
licy Trzeciej Rzeszy. Żołnierze polscy 
otrzymali zadanie sforsowania Odry 
i przełamania obrony niemieckiej w 
rejonie Siekierki – Gozdowice, na pół-
nocny zachód od Kostrzyna.

Zadanie zostało wykonane  w wyni-
ku ciężkich walk. Pierwszego dnia żoł-
nierze polscy uchwycili przyczółek na 
zachodnim brzegu Odry, a następnego 
dnia 1 Armia Wojska Polskiego osiągnę-
ła linię Starej Odry. Tam Niemcy stawili 
zdecydowany opór, przełamany po kilku 
dniach w wyniku oskrzydlenia. Droga 
do Oranienburga i Berlina była wolna.

W Poznaniu obydwie bitwy upa-
miętniono nazwami ulic na osiedlu 
Zwycięstwa, położonymi niemal rów-
nolegle do ulicy Połabskiej.

Marek Rezler



ECHO 1/318 (XXV) 13

  

Apel o zaprzestanie wycinania lasów

Tylko d rzewa nas ochronią
Powietrze w Poznaniu jest coraz 

bardziej zanieczyszczone, smog da-
je się we znaki mieszkańcom tym-
czasem lasy w mieście i okolicach, 
mogące chronić przed tymi zagroże-
niami, są wycinane na potęgę. Po-
znańscy ekolodzy alarmują:

Na wschodniej granicy Poznania wy-
cinany jest las użytku ekologicznego „Da-
rzybór”. Przed laty  utworzony uchwałą 
Rady Miasta Poznania, m.in. z myślą o 
ochronie dobrze zachowanych fragmen-
tów borów mieszanych. Dzisiaj bezlito-
śnie wycinane są hektarami stuletnie i 
zdrowe drzewa: sosny, dęby i buki, czyli 
właśnie chroniony bór mieszany. 

W podobnej sytuacji zagrożenia wiel-
koobszarową wycinką są inne enklawy le-
śne w “strefie ochronnej Poznania”, ota-
czającej miasto pierścieniem szerokości 
10 km, które przede wszystkim powinny 
służyć interesowi zdrowotnemu miesz-
kańców. Na północy miasta, w dolinie 
Warty nadleśnictwo prowadzi wyrąb sta-
rodrzewia, w Dolinie Cybiny zabudowa 

niszczy piękne drzewa, Puszcza Zielonka 
podlega komunikacyjnej antropopresji.

Niestety do tej pory nie udało się do-
prowadzić do zainicjowania przez Urząd 
Miasta skutecznych działań chroniących 
interes społeczny. Jako grupa przedsta-
wicieli formalnych i nieformalnych or-
ganizacji społecznych i naukowców po-
znańskich uczelni - podejmujemy wysi-
łek w celu zatrzymania pełzającej wy-
cinki drzew w strefie ochronnej miasta, 
kluczowego elementu utrzymania bez-
pieczeństwa klimatycznego i adaptacji 
miasta do niekorzystnych zmian klima-
tycznych, rekreacji i regeneracji sił wi-
talnych społeczeństwa. 

Do Rady Miasta - w ramach „inicja-
tywy uchwałodawczej mieszkańców” - za-
mierzamy złożyć projekt uchwały zobo-
wiązującej Prezydenta miasta do działań 
na rzecz ochrony lasów ochronnych mia-
sta pod zarządem Lasów Państwowych. 

Ochrona środowiska powinna być 
priorytetem w lasach ochronnych Po-
znania. Lasy miejskie i podmiejskie ma-

ją przede wszystkim służyć ludziom. To 
wartości o wiele większe niż drewno, któ-
rego mamy w Polsce pod dostatkiem, nie 
musimy drewna pozyskiwać w miastach 
i ich strefach ochronnych!

Dla naszego kierunku działań na 
rzecz moratorium na wycinkę drzew w 
lasach ochronnych Poznania, uzyskali-
śmy poparcie świata poznańskiej nauki 
i współprzewodniczącego frakcji Zielo-
nych w parlamencie europejskim.

 Warunkiem koniecznym zajęcia się 
projektem przez Radę Miasta jest zebra-
nie podpisów mieszkańców popierają-
cych Moratorium. W przypadku Pozna-
nia wielkość grupy mieszkańców, która 
musi podpisać się pod projektem uchwa-
ły wynosi co najmniej 300 osób. Komitet 
rozpoczął już zbieranie podpisów.

Wiesław Rygielski 
Przewodniczący Komisji Dialogu 

Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania i 
Ochrony Środowiska UMP skupiającej 

17 organizacji przyrodniczych i ekologicznych 
Poznania, aktywista przyrodniczy i klimatyczny, 

radny osiedla Morasko-Radojewo

Ciekawsze strony zwykłego życia 

SETKA Baby na Jubileusz

- Mama rejestrowała 
nasze liczne wpadki z 
cotygodniową regularno-
ścią. Do dziś powstało 
ponad 1200 felietonów, z 
których wybrała sto. Mam 
nadzieję, że książka roz-
weseli czytelników i za-
chęci do spisywania wła-
snych rodzinnych anegdot 
– mówi we wstępie Dziec-
ko, czyli Ewa Wozińska.

„Tydzień Baby czyli SET-
KA na Jubileusz” to cykl za-
bawnych felietonów, które 
przez 25 lat ukazywały się w 
piątkowych wydaniach „Ga-

zety Poznańskiej”, a następ-
nie „Głosu Wielkopolskiego”. 
Wielu czytelników, w tym i 
niżej podpisana, od ich lek-
tury zaczynało czytanie tych 
gazet. Kamilla Placko-Woziń-
ska opisywała codzienne pe-
rypetie swojej rodziny i przy-
jaciół. Nie oszczędzała przy 
tym zwłaszcza swojej osoby. Z 
dużym dystansem traktowała 
zarówno śmieszne, jak i wsty-
dliwe (dla niektórych) zdarze-
nia. Jej sekret tkwi chyba w 
tym, że Kamilla umie słuchać 
ludzi. W z pozoru zwykłych 
epizodach potrafi dostrzec 

ich drugą, ciekawszą, nada-
jącą się do opisania stronę.

- Znajomi z Wydawnictwa 
Oficyna 58 z Piątkowa – mó-
wi K. Placko-Wozińska – za-
proponowali mi wydanie opo-
wieści Baby w formie książ-
kowej. Trochę trwało nim wy-
brałam sto tekstów. Te star-
sze znalazłam w archiwach 
gazetowych i musiałam prze-
pisywać na komputerze. Cho-
ciaż wiele się przez te 25 lat 
zmieniło, świat i kraj są zu-
pełnie inne, a dziecko, które 
było w podstawówce, jest te-
raz dwa lata starsze niż wte-
dy, gdy ja zaczynałam pisa-
nie „Tygodnia Baby”, niektó-
re rzeczy i zjawiska pozostają 
takie same. Jak relacje baby 
z dziadem, a właściwie wielu 
bab i wielu dziadów.

Pierwszy felieton zatytu-
łowany „Baba i wóz” uka-
zał się 16 marca 1996 roku, 
gdy wróciła z Niemiec, gdzie 
chciała kupić powypadkowy 
samochód. Zaczynał się tak: 
„Co robi baba, gdy nie ma kło-
potu? Kupuje samochód. To 
znaczy podejmuje próbę”. Po-
tem, z kilkumiesięczną prze-
rwą, relacjonowała zdarzenia 
z życia swojego i znajomych 
Baby. O tym, co u Baby sły-
chać obecnie, dowiadywać się 

można we wtorki na stronie 
mojaharmoniazycia.pl lub w 
magazynie „Moja harmonia 
życia”. A dzieje się równie du-
żo! Baba zamieszkała na wsi, 
uczy się uprawiać rośliny, ho-
duje zwierzęta, a że miejsca 
do tzw. dystansu społecznego 
nie brakuje, to chętnie ją od-
wiedzają starzy i nowi znajo-
mi. Cały czas spotyka ludzi, 
którym przydarzają się różne 
przypadki do opisania. 

- To moja pierwsza książ-
ka, jestem z niej dumna. Będę 
miała też spotkania autorskie 
po Nowym Roku, w Pobiedzi-
skach i Kórniku, na które za-
praszam moich czytelników 
– dodaje na koniec Kamilla.

Bernadeta Ignasiak
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Krzyżówka nr 1

BARAN (21.03 - 20.04). Świąteczne balangi jakoś przepynkałeś, ale zaś uzbie-
rało się  wew chałupie wiele zbyrów i klamotów, które  najlepiej wyćpnąć na 
gemyle a wew pokojach zaprowadzić porzundek. 
BYK (21.04 - 21.05). Chociaż zimowe rajzy wew góry abo do jakich ciepłych 
krajów bardzo ci plożą, to lepiej zez takim lofrowaniem po świecie wew korona-
wirusowych czasach nie przesadzać.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Wew robocie ani zez sąsiadkami za wiela nie blu-
braj ani tyż się nie staluj. Uważaj by jakie mądre cię nie przekabaciły, bo możesz 
na tym stracić wuchtę bejmów. 
RAK (22.06 - 22.07). Bez te ciągłe wirusy wew robocie i porzundki wew cha-
łupie można ino wew nerwicę popaść. Ale zaś lepiej daj se trochę luzu i zabierz 
famułę do sklepu abo na jakie słodkie.
LEW (23.07 - 22.08). Ale zaś fest karnawał ci się szykuje. Ino pamiętaj o szcze-
pieniach i na wszelakich balangach za frechownie se nie poczynaj, bo jeszcze 
w kalafę zarobisz i poruty se narobisz.   
PANNA (23.08 - 22.09). Nie ma się co borchać na śnieg i mróz, zimą przecież 
musi być zimno. Lepiej więc pomyśleć o jakim wygibie ze znajomą wiarą albo 
trochę polofrować dla zdrowotności. 

WAGA (23.09 - 22.10). Zez tego ciągłego glapienia się wew telewizor abo kom-
puter nic dobrego nie wyniknie.  Możesz ino zdrowie przenorać  i poruty wśród 
znajomej wiary se narobić.
SKORPION (23.10 - 22.11). Szykują ci się fest rajzy zez znajomą wiarą abo 
chociaż jakie szkolenie wew robocie. Ino się tam zbytnio nie staluj i bacz byś 
zdrowia i bejmów nie przenorał.  
STRZELEC (23.11 - 21.12). Wszelkim propozycjom fest interesów abo jakiejś 
nowej roboty przyglądaj się uważnie. Zez szumnych zapowiedzi może bowiem 
niewiele wyniknąć, a zaś ino popadniesz w tarapaty. 
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Warto się przyłożyć do akuratnego pozała-
twiania wszelkich spraw urzędowych. Porzundek wew kwitach musi być, a zaś 
potem wszystko będzie już proste i łatwe. 
WODNIK (21.01 - 20.02). Bez to świąteczne nygusowanie ino bebech ci rośnie 
a kabza pustoszeje. Zamiast leżeć odłogiem lepiej zabieraj się do chapania wew 
robocie i zorgowania bejmów.
RYBY (21.02 - 20.03). Ady przestać już bręczeć na wszystko i wszystkich. 
Jesteś szportowny szczun, masz fi fa do wielu rzeczy i jak się akuratnie przyło-
żysz, trochę pochapiesz to kabza wnet będzie pełna.

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

Wydawca: „Wist”. Redaktor naczelny: Walerian Ignasiak. www.echopiatkowa.pl, e-mail: echopiatkowa@o2.pl, tel. 501 354 108, 61 822 78 57. Druk: ZSTWN 
Tomasz Zastawny. Nakład 3000 egz.
Przedruk z Echa Piątkowa dozwolony wyłącznie z podaniem źródła. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do opracowania 
redakcyjnego, skracania oraz zmiany tytułów. 

Gwiazdy mówią... po naszymu  
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HUMORKI
- Dlaczego zjadłeś ciasto 

przeznaczone dla Kasi – py-
ta mama Jasia.

- Bo ja nie wierzę w prze-
znaczenie.

H H H
- Pomyśleć, że Mateusz 

się żeni…
- A jeszcze wczoraj to na 

czworakach raczkowało, ta-
plało się w kałużach i wpie-
przało błoto.

- No, zarąbisty był ten 
wieczór kawalerski!

H H H
- Kochanie, nie jesteś za-

dowolona z prezentu? Wy-
dałem na niego 700 złotych 
– pyta mąż.

- Niespecjalnie.
- Ale to naprawdę wyso-

kiej klasy sprzęt.
- Ale to przecież wędka, 

a ja nie wędkuję.
- To może chociaż mi się 

przyda.
H H H

- Dlaczego student jest 
podobny do psa?

- Bo jak mu się zada ja-
kieś pytanie, to tak mądrze 
patrzy…

Rozwiązanie krzyżówki nr: 1
Marzeń spełnienia
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Ż A L U Z J E   P L I S Y   R O L E T Y   Z A S Ł O N Y

  

Centrum Inicjatyw Lokalnych*
na Piątkowie

2022+
Działasz lub chcesz działać na rzecz Piątkowa

i jego mieszkańców?
Wspólnie zaplanujMy działania do realizacji.

 

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

zapraszaMy do kontaktu:
kom.: 727 918 596

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

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

Dotychczas został wyróżniony:

2021
 

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

-> nominacja do Europejskiego Konkursu "Innowacje w polityce"



  1 Haliny, Mariana
  2 Juliana, Urbana 
  3 Anatola, Tomasza 
  4 Teodora, El¿biety 
  5 Karoliny, Antoniego 
  6 Dominiki, £ucji 
  7 Cyryla, Metodego 
  8 El¿biety, Eugeniusza 
  9 Weroniki, Zenona 
 10 Olafa, Filipa 
 11 Benedykta, Olgi 
 12 Jana, Brunona 
 13 Andrzeja, Kingi 
 14 Kamila, Bonawentury 
 15 W³odzimierza, Henryka 
 16 Marii, Benedykta 
 17 Jadwigi, Bogdana 
 18 Kamila, Szymona 
 19 Wincentego, Marcina 
 20 Czes³awa, Ma³gorzaty 
 21 Daniela, Wawrzyñca 
 22 Marii, Magdaleny 
 23 Brygidy, Apolinarego
 24 Kingi, Krystyny 
 25 Krzysztofa, Jakuba 
 26 Anny, Joachima 
 27 Julii, Natalii 
 28 Wiktora, Walentego 
 29 Marty, Olafa 
 30 Piotra, Ludmi³y 
 31 Ignacego, Heleny
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  1 Alfonsa, Juliana 
  2 Euzebiusza, Gustawa 
  3 Nikodema, Lidii 
  4 Dominika, Protazego 
  5 Mariana, Oswalda
  6 S³awy, Jakuba 
  7 Sykstusa, Donaty 
  8 Cypriana, Dominika 
  9 Ryszarda, Romana 
 10 Borysa, Wawrzyñca 
 11 Zuzanny, W³odzimierza 
 12 Klary, Lecha 
 13 Diany, Hipolita 
 14 Alfreda, Maksymiliana  
 15 Marii, WNIEBOWZIÊCIE NMP
 16 Stefana, Rocha  
 17 Jacka, Julianny 
 18 Heleny, Ilony 
 19 Boles³awa, Jana 
 20 Bernarda, Sobies³awa 
 21 Joanny, Piusa 
 22 Cezarego, Zygfryda 
 23 Ró¿y, Filipa 
 24 Bart³omieja, Jerzego
 25 Józefa, Ludwika 
 26 Marii, Zefiryny 
 27 Moniki, Cezarego 
 28 Patrycji, Augustyna 
 29 Sabiny, Jana 
 30 Feliksa, Ma³gorzaty 
 31 Bohdana, Rajmunda
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sierpieñ
  1 Bronis³awy, Idziego
  2 Juliana, Stefana 
  3 Izabeli, Grzegorza 
  4 Ró¿y, Rozalii 
  5 Doroty, Teodora 
  6 Beaty, Eugeniusza 
  7 Reginy, Melchiora 
  8 Marii, Adrianny 
  9 Piotra, Sergiusza 
 10 £ukasza, Miko³aja 
 11 Jacka, Piotra 
 12 Marii, Gwidona 
 13 Jana, Eugenii 
 14 Bernarda, Cypriana   
 15 Albiny, Nikodema 
 16 Korneliusza, Cypriana 
 17 Roberta, Justyny 
 18 Stefanii, Ireny 
 19 Teodora, Januarego 
 20 Eustachego, Euzebii 
 21 Hipolita, Mateusza  
 22 Maurycego, Tomasza  
 23 Tekli, Bogus³awa
 24 Gerarda, Teodora 
 25 W³adys³awa, Aurelii 
 26 Kosmy, Damiana 
 27 Wincentego, Justyny  
 28 Wac³awa, Marka 
 29 Micha³a, Gabriela
 30 Hieronima, Felicji 
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  1 Konrada, WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH
  2 Bohdana, Tomasza, ZADUSZKI 
  3 Sylwii, Marcina 
  4 Karola, Olgierda 
  5 El¿biety, S³awomira 
  6 Feliksa, Leonarda 
  7 Antoniego, Ernesta 
  8 Seweryna, Bogdana 
  9 Ludwika, Aleksandra 
 10 Leona, Ludomira 
 11 Marcina, ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI
 12 Renaty, Witolda 
 13 Benedykta, Stanis³awa 
 14 Emila, Wawrzyñca 
 15 Alberta, Leopolda  
 16 Gertrudy, Edmunda 
 17 El¿biety, Grzegorza 
 18 Romana, Karoliny 
 19 Salomei, Seweryna 
 20 Feliksa, Anatola 
 21 Janusza, Konrada 
 22 Cecylii, Marka 
 23 Adeli, Klemensa
 24 Flory, Jana 
 25 Katarzyny, Erazma 
 26 Konrada, Sylwestra 
 27 Waleriana, Wergiliusza 
 28 Zdzis³awa, Stefana 
 29 B³a¿eja, Saturnina, ANDRZEJKI 
 30 Andrzeja, Justyny
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listopad
  1 Natalii, Edmunda 
  2 Pauliny, Balbiny 
  3 Franciszka, Kasjana 
  4 Barbary, Jana 
  5 Sabiny, Krystyny 
  6 Miko³aja, Emiliana
  7 Ambro¿ego, Marcina 
  8 Marii, Klemensa 
  9 Leokadii, Wies³awa 
 10 Julii, Bogdana 
 11 Daniela, Waldemara 
 12 Aleksandra, Joanny 
 13 £ucji, Otylii 
 14 Alfreda, Jana 
 15 Celiny, Waleriana 
 16 Albiny, Zdzis³awa 
 17 £azarza, Olimpii 
 18 Bogus³awa, Gracjana 
 19 Dariusza, Gabrieli 
 20 Bogumi³a, Dominika 
 21 Tomasza, Piotra
 22 Honoraty, Zenona 
 23 Ma³gorzaty, Wiktorii 
 24 Adama, Ewy, WIGILIA 
 25 Piotra, BO¯E NARODZENIE 
 26 Szczepana, BO¯E NARODZENIE
 27 Jana, Cezarego  
 28 Teofili, Antoniego 
 29 Tomasza, Dominika 
 30 Eugeniusza, Seweryna 
 31 Sylwestra, Melanii 
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grudzieñ

  1 Antoniny, Albina
  2 Heleny, Paw³a, POPIELEC 
  3 Kunegundy, Tycjana 
  4 Kazimierza, Eugeniusza 
  5 Adriana, Fryderyka
  6 Ró¿y, Wiktora 
  7 Perpetuy, Felicyty 
  8 Jana, Beaty, DZIEŃ KOBIET 
  9 Franciszki, Brunona 
 10 Cypriana, Marcelego 
 11 Konstantego, Benedykta 
 12 Bernarda, Alojzego 
 13 Bo¿eny, Krystyny 
 14 Matyldy, Leona 
 15 Ludwiki, Klemensa 
 16 Izabeli, Hilarego 
 17 Zbigniewa, Patryka 
 18 Cyryla, Edwarda 
 19 Bogdana, Józefa 
 20 Klaudii, Maurycego
 21 Benedykta, Lubomira
 22 Katarzyny, Bogus³awa 
 23 Pelagii, Feliksa 
 24 Gabriela, Marka 
 25 Marii, Marioli, 
 26 Emanuela, Teodora 
 27 Lidii, Ernesta
 28 Anieli, Jana
 29 Wiktoryna, Eustachego 
 30 Jana, Amelii
 31 Balbiny, Kornelii
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marzec
  1 Gra¿yny, Zbigniewa, PRIMA APRILIS
  2 Franciszka, Teodozji
  3 Ryszarda, Sylwestra 
  4 Izydora, Wac³awa
  5 Ireny, Wincentego
  6 Celestyna, Wilhelma
  7 Jana, Rufina 
  8 Maksyma, Seweryna 
  9 Dominika, Marii,
 10 Makarego, Micha³a 
 11 Filipa, Leona, 
 12 Juliana, Zenona 
 13 Przemys³awa, Idy
 14 Waleriana, Justyny 
 15 Teodora, Anastazji 
 16 Bernadetty, Julii 
 17 Roberta, Rudolfa, WIELKANOC
 18 Bogus³awy, Alicji, WIELKANOC 
 19 Adolfa, Leontyny 
 20 Agnieszki, Czes³awa, 
 21 Feliksa, Anzelma 
 22 £ukasza, Leona
 23 Jerzego, Wojciecha
 24 Grzegorza, Fidelisa  
 25 Jaros³awa, Marka 
 26 Marzeny, Marii 
 27 Zyty, Teofila 
 28 Piotra, Ludwika 
 29 Katarzyny, Roberta 
 30 Piusa, Mariana
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kwiecieñ

  1 Józefa, Wojciecha, ŒWIÊTO PRACY
  2 Zygmunta, Atanazego 
  3 Marii, KONSTYTUCJI 3 MAJA
  4 Moniki, Floriana 
  5 Ireny, Waldemara 
  6 Filipa, Jakuba 
  7 Benedykta, Ludmi³y 
  8 Stanis³awa, Marka 
  9 Grzegorza, Katarzyny 
 10 Antoniny, Izydora 
 11 W³adys³awa, Ignacego 
 12 Pankracego, Dominika 
 13 Gerwazego, Roberta 
 14 Bonifacego, Macieja 
 15 Zofii, Izydora
 16 Szymona, Andrzeja 
 17 Brunona, S³awomira 
 18 Aleksandry, Eryka
 19 Kryspina, Piotra 
 20 Aleksandra, Karola 
 21 Jana, Wiktora 
 22 Heleny, Wies³awy
 23 Iwony, Emilii 
 24 Joanny, Zuzanny
 25 Grzegorza, Urbana 
 26 Filipa, Pauliny, DZIEŃ MATKI
 27 Juliana, Augustyna 
 28 Justyny, Jaromira 
 29 Magdaleny, Teodozji
 30 Jana, Karola,  
 31 Anieli, Petroneli 
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  1 Brygidy, Ignacego 
  2 Marii, Miros³awa, MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ
  3 Oskara, B³a¿eja 
  4 Joanny, Weroniki, 
  5 Adelajdy, Agaty 
  6 Paw³a, Doroty
  7 Ryszarda, Romualda 
  8 Hieronima, Sebastiana
  9 Apolonii, Eryki
 10 Jacka, Scholastyki  
 11 Marii, Olgierda
 12 Eulalii, Modesta,   
 13 Katarzyny, Grzegorza 
 14 Cyryla, Metodego, WALENTYNKI 
 15 Jowity, Faustyna 
 16 Danuty, Julianny 
 17 Zbigniewa, Aleksego,  
 18 Konstancji, Szymona
 19 Konrada, Arnolda
 20 Leona, Ludomira 
 21 Piotra, Eleonory 
 22 Ma³gorzaty, Wiktora 
 23 Polikarpa, Izabeli,  
 24 Bogusza, Macieja, TŁUSTY CZWARTEK 
 25 Cezarego, Wiktora
 26 Aleksandra, Miros³awa
 27 Anastazji, Gabriela 
 28 Józefa, Makarego 
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luty
  1 Mieczys³awa, Marii, NOWY ROK 
  2 Bazylego, Grzegorza 
  3 Danuty, Genowefy 
  4 Anieli, Angeliki 
  5 Szymona, Edwarda
  6 Kacpra, Melchiora, Baltazara, TRZECH KRÓLI
  7 Rajmunda, Lucjana
  8 Seweryna, Mœcis³awa
  9  Marceliny, Juliana
 10 Jana, Wilhelma
 11 Honoraty, Matyldy
 12 Arkadiusza, Czes³awy 
 13 Weroniki, Hilarego
 14 Feliksa, Krzesimira
 15 Paw³a, Domos³awa
 16 Marcelego, W³odzimierza
 17 Antoniego, Jana
 18 Ma³gorzaty, Piotra
 19 Henryka, Mariusza
 20 Fabiana, Sebastiana
 21 Agnieszki, Jaros³awa, DZIEÑ BABCI 
 22 Anastazego, DZIEÑ DZIADKA
 23 Ildefonsa, Rajmunda
 24 Franciszka, Felicji
 25 Mi³osza, Tatiany
 26 Tytusa, Tymoteusza
 27 Jerzego, Anieli
 28 Tomasza, Juliana
 29 Franciszka, Zdzis³awa
 30 Martyny, Macieja
 31 Jana, Ludwiki
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styczeñ l tñ marzec

20222022

  1 Danuty, Remigiusza 
  2 Dionizego, Teofila 
  3 Teresy, Jana  
  4 Rozalii, Franciszka 
  5 Apolinarego, Placyda  
  6 Artura, Brunona 
  7 Marii, Marka 
  8 Brygidy, Pelagii  
  9 Wincentego, Arnolda
 10 Daniela, Leona 
 11 Aldony, Emila 
 12 Rudolfa, Maksymiliana 
 13 Edwarda, Teofila 
 14 Bernarda, Kaliksta
 15 Jadwigi, Teresy 
 16 Ma³gorzaty, Aurelii 
 17 Ignacego, Wiktora 
 18 Juliana, £ukasza  
 19 Paw³a, Ziemowita 
 20 Ireny, Jana 
 21 Urszuli, Jakuba 
 22 Filipa, Salomei 
 23 Seweryna, Honorata 
 24 Marcina, Antoniego
 25 Bonifacego, Darii 
 26 Lucjana, Ewarysta 
 27 Iwony, Sabiny 
 28 Szymona, Tadeusza  
 29 Wioletty, Felicjana 
 30 Zenobii, Przemys³awa 
 31 Krzysztofa, Urbana
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paŸdziernik

  1 Jakuba, Konrada, DZIEÒ DZIECKA
  2 Marcelina, Piotra 
  3 Leszka, Kwiryna, 
  4 Franciszka, Karola
  5 Bonifacego, Walerii, ZIELONE ŚWIĄTKI 
  6 Norberta, Dominiki 
  7 Roberta, Wies³awa
  8 Seweryna, Maksyma 
  9 Pelagii
 10 Ma³gorzaty, Bogumi³a,
 11 Barnaby, Feliksa
 12 Jana, Janiny 
 13 Antoniego, Lucjana 
 14 Rufina, Walerego 
 15 Jolanty, Wita, 
 16 Aliny, Anety, BOŻE CIAŁO 
 17 Laury, Marcjana 
 18 El¿biety, Marka 
 19 Romualda, Protazego 
 20 Bogny, Bogumi³y 
 21 Alojzego, Alicji
 22 Pauliny, Tomasza
 23 Wandy, Zenona, DZIEŃ OJCA
 24 Danuty, Jana 
 25 Doroty, Wilhelma 
 26 Jana, Paw³a 
 27 W³adys³awa, Cyryla 
 28 Ireneusza, Leona 
 29 Piotra, Paw³a 
 30 Emilii, Lucyny
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