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W środę, 29 czerwca 
br. o godz. 17

na piątkowskich 
osiedlach PSM

odbędą się wybory 
do Rad Osiedli

Więcej informacji o miej-
scach zebrań,  zasadach 
przeprowadzania wyborów 
oraz zadaniach Rad Osie-
dli, a także listy kandyda-
tów – wewnątrz numeru. 
W nim również rozmowa 
z Piotrem Tysowskim, pre-
zesem Zarządu PSM o wy-
borach i najważniejszych 
sprawach spółdzielni.

Śpiewający jubileusz „Korony”Śpiewający jubileusz „Korony”

Pod lednicką Bramą Ry-
bą znów spotkały się na 
początku czerwca tysiące 
pielgrzymów. Nieco wcze-

śniej miejsce to odwiedzili 
członkowie chóru „Korona”, 
którzy wspólną wyprawą 
na Szlak Piastowski uczci-

li 10-lecie swej śpiewaczej 
działalności. Więcej o jubi-
leuszu i wrażeniach z eska-
pady na str. 10 
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PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO

PN - PT

 

Piątkowskie Centrum Kultury

FERIE 
LATO – sierpień 2022r.

– – – –

zajęcia plastyczne, 

Zajęcia sportowe wyjście na basen, boisko sportowe
–

ajęcia warsztatowe i edukacyjne

Zapewniamy fachową opiekę pedagogiczną, obiad i dobrą zabawę
,00zł
,00zł

Zapisy i informacje: Piątkowskie Centrum Kultury „Dąbrówka”,

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

Pod patronatem PSM

Piłkarskie zawody na piątkę

Pięć szkół z osiedli piąt-
kowskich stanęło na star-
cie Turnieju Piłkarskiego 
z okazji Dnia Dziecka. Po 
raz kolejny gospodarzem 
zawodów była Szkoła Pod-
stawowa nr 34 z os. Bole-
sława Śmiałego.  

Tradycyjnie zawodom pa-
tronowała PSM a organiza-
cyjnie turniej przygotowała 
Sekcja Sportu. 

Gry toczono systemem 
każdy z każdym, a najlepszą 
drużyną okazała się repre-
zentacja gospodarzy. Nie bra-
kowało zaciętej rywalizacji i 
walki do końca, były momen-
ty, gdy o zwycięstwie decydo-
wały rzuty karne i dogrywka.

Trenerzy wskazali najlep-

szego zawodnika turnieju, 
którym został - Maxymilian 
Kalisz. Najbardziej bramko-
strzelnym piłkarzem okazał 
się Jan Cholewa a najlep-
szym bramkarzem - Kamil 
Wrzeszczyński.

Andrzej Słabęcki
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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)

Sąsiedzkie inicjatywy CIL
Sąsiedzkie Centrum Inicjatyw Lokalnych Piątkowo 

Zachód - miejsce mieszkańców Piątkowa w Ognisku na 
fyrtlu (os. B. Chrobrego 105, bud. Szkoły Podstawowej 
Nr 17, wejście od strony zachodniej):

2 lipca 
godz. 11-13  Świece żelowe na lato - warsztaty dla doro-

słych (obowiązują zgłoszenia)
godz. 15-18   Kawiarenka sąsiedzka dla pomysłowych 

i aktywnych mieszkańców - przestrzeń 
otwarta dla mieszkańców

16 lipca
godz. 10-13   Ekowarsztaty z Robyg: Prawidłowe postępo-

wanie z odpadami + wysiew domowych łąk 
kwietnych - spotkanie dla dzieci we współ-
pracy z ZZO w Poznaniu (obowiązują zgło-
szenia)

godz. 15-18   Wakacje z planszówkami - stacjonarna wy-
pożyczalnia gier rodzinnych

oraz 

Akcja liczenia jerzyków w dniach 20-30 lipca

Inicjatywa dla Piątkowa - 30 000 zł na realizację 
pomysłów mieszkańców w roku 2022

Wakacje z CILem - informacje na osiedlowych 
tablicach oraz profilu FB CIL Piątkowo Zachód
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Wybory do Rad Osiedli a we wrześniu Walne Zgromadzenie

Baza Boranta na sprzedaż?
„Dąbrowka” do remontu 

Rozmowa z Piotrem Tysowskim, prezesem Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
- Spotykamy się w przeddzień 

wyborów do Rad Osiedli, dlacze-
go tylko zebrania wyborcze, a nie 
normalne Walne Zgromadzenie?

- Pomimo, że został zniesiony stan 
pandemii to obowiązuje nadal stan 
zagrożenia  epidemicznego, który też 
nakłada pewne ograniczenia. Przepisy  
wprowadzające go przewidują wpraw-
dzie możliwość przeprowadzenia Wal-
nego Zgromadzenia w trybie głoso-
wania przez spółdzielców nad przed-
stawionymi uchwałami, istotnymi dla 
spółdzielni, a więc dotyczącymi pla-
nów finansowych, podziału nadwyżki 
bilansowej czy absolutorium dla władz. 
My jednak chcieliśmy nie tylko przyję-
cia tych uchwał, ale także przeprowa-
dzenia wyborów do Rady Nadzorczej. 
W tej sprawie przepisy nie są jedno-
znaczne. W ustawie zapisano, że ka-
dencja Rady Nadzorczej ulega przedłu-
żeniu i jej upływ może nastąpić po 6 
tygodniach od zakończenia stanu pan-
demii. Są więc wątpliwości czy w tej 
sytuacji prawnej można dokonywać 
wyboru Rady Nadzorczej PSM Dla-
tego zdecydowaliśmy się najpierw na 
wybory do Rad Osiedli, bo ich kaden-
cja kończy się w czerwcu. Jeśli nato-
miast sytuacja prawna nadal się nie 
zmieni, to we wrześniu nosimy się z 
zamiarem przeprowadzenia  Walnego 
Zgromadzenia bądź to  w trybie gło-
sowania nad uchwałami bądź  w try-
bie stacjonarnym z wyborami do Rady 
Nadzorczej. Prawnie zagadnienie jest 
skomplikowane i spółdzielnie przyjmu-
ją różne rozwiązania. Niektóre prze-
prowadzają Walne Zgromadzenia tyl-
ko w trybie głosowania nad uchwała-
mi, inne wybierają także Rady Nad-
zorcze. Pewne jednak jest, że we wrze-
śniu- jeżeli przepisy prawa na to po-
zwolą -  odbędzie się Walne Zgroma-
dzenie PSM. 

- A jak będą przebiegać czerw-
cowe zebrania wyborcze do Rad 
Osiedli ?

- Na wszystkich sześciu osiedlach 
odbędą się tego samego dnia o tej sa-
mej porze – w środę 29 czerwca o 
godz. 17. Na każdym osiedlu otworzy 
je przedstawiciel Rady Nadzorczej, 
który potwierdzi prawidłowość zwoła-
nia zebrania wyborczego Rady Osie-
dla i zarządzi wybór Prezydium,  na-
stępnie w głosowaniu jawnym, wybor-
cy wybiorą komisje mandatowo- skru-
tacyjną. W dalszej części prezentacja 
kandydatów i głosowanie. 

- Mija sto dni kierowania przez 
Pana spółdzielnią, jakie wrażenia?

- Praca, praca, i jeszcze raz praca. 
Od pierwszego dnia bardzo dużo spo-
tkań, rozmów i analizowania doku-
mentów. Mam doświadczenie, bo kie-
rowałem już spółdzielnią, ale ogrom 
zadań przed jakim stanąłem w tej jed-
nej z największych poznańskich spół-
dzielni zrobił na mnie wrażenie. Nie 
mniej jednak nie boję się wyzwań i 
z pewnością postaram się im podo-
łać. Wspólnie z moim zastępcą do-
konaliśmy przeglądu prawie wszyst-
kich umów zawartych przez spółdziel-
nię. Sprawdzaliśmy ich zasadność pod 
względem ekonomicznym i meryto-
rycznym. Zdecydowana większość nie 
budzi zastrzeżeń, chociaż kilka wyma-
gało wyjaśnień. Ogólnie jednak z tego 
przeglądu wyłania się pozytywny ob-
raz spółdzielni. Ale funkcjonowanie 
każdej instytucji można usprawnić.  
W przygotowaniu jest więc już nowy 
schemat organizacyjny, który przed-
stawimy wkrótce do zatwierdzenia Ra-
dzie Nadzorczej. 

- Najwięcej emocji wywołują 
zwykle sprawy kadrowe.

- Zapewniam, że nie jestem zwolen-
nikiem reorganizacji poprzez zwalnia-
nie pracowników. Wiemy, że w spół-
dzielni nadal jest zatrudnionych sporo 
osób mających już uprawnienia eme-
rytalne, ale mających też wiedzę i do-
świadczenie. Chcemy więc by zmiany 
następowały płynnie. Będziemy zatem 
odmładzać kadry, ale nie przez działa-
nia rewolucyjne. Zmieni się przecież 
struktura spółdzielni, wprowadzane są 
nowoczesne rozwiązania informatycz-
ne i pewne zmiany wymagające prze-
kwalifikowania czy reorganizacji sta-
nowisk będą nieuniknione. 

- Co z realizacją najważniej-
szych przedsięwzięć dla PSM?

- Zapadły decyzje w sprawie zada-
szenia kortów na osiedlu Jana III So-
bieskiego. W realizację tego zadania 
zaangażowało się wiele osób i zainwe-
stowano już sporo spółdzielczych pie-
niędzy. Inwestycję należało więc do-
kończyć. W kilka dni pozałatwialiśmy 
sprawy związane z procedurami, któ-
re pozwoliły podjąć stosowną uchwałę 
przez Radę Nadzorczą, budowa nieba-
wem  ruszy. Trzeba mieć jednak świa-
domość, że ten obiekt nie będzie przy-
nosił dochodów, chociaż powinien się 
samofinansować. Będzie to nowocze-
sna placówka sportowa, dogodnie po-
łożona i oferująca spółdzielcom możli-
wość aktywnego wypoczynku. 

- Miłośnicy kultury mogą liczyć 
na „Dąbrówkę”?

- Piątkowo jest kojarzone z „Dą-
brówką”, to jedyna tego typu placów-
ka kulturalna na północy Poznania. 
Dlatego jej wyburzenie czy likwidacja 
nie mają sensu. Na razie nie będzie-
my też przeprowadzać jej kapitalnego 
remontu, ale skupimy się na odnowie-
niu sali widowiskowej i części gastro-
nomicznej. Te pomieszczenia najlepiej 
będą służyć mieszkańcom i jednocze-
śnie przynosić wpływy finansowe.

- A baza Boranta, która wciąż 
budzi emocje? 

- Obecny Zarząd jest zdecydowany 
sprzedać bazę wraz z uzyskanym po-
zwoleniem na budowę. Ale ostatecz-
na decyzja należy do spółdzielców. Za-
pewne podejmą ją podczas wrześnio-
wego Walnego Zgromadzenia. Długo 
jako Zarząd zastanawialiśmy się nad 
tym przedsięwzięciem. Dla mnie była 
to chyba najtrudniejsza decyzja w tych 
stu dniach. Jako Zarząd nie chcemy 
podejmować budowy, bo jest to trud-
ny czas na inwestycje, drożeją mate-
riały budowlane,  a spółdzielnia nie 
ma odpowiednio wykwalifikowanych 
ludzi, doświadczenia ani środków na 
jej prowadzenie. Przeprowadzone ana-
lizy wskazują, że za ten teren można 
uzyskać atrakcyjną kwotę, którą może-
my przeznaczyć na inne cele, korzyst-
niejsze dla spółdzielców i spółdzielni.

- Ma Pan już jakieś pomysły? 
- Na razie uzdrawiamy to, co zosta-

ło zapoczątkowane i wymaga doprowa-
dzenia do pomyślnego finału. Na śmia-
łe plany i marzenia przyjdzie czas, one 
zależą przede wszystkim od zasobów 
finansowych. Jak je wypracujemy to 
razem ze spółdzielcami będziemy mo-
gli o nich decydować.

Rozmawiał
Walerian Ignasiak
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DENERWUJĄ CIĘ ROSNĄCE RATY TWOJEGO KREDYTU GOTÓWKOWEGO?
CHCESZ MIEĆ KREDYT NA STAŁYM OPROCENTOWANIU?

MASZ DOBRĄ HISTORIĘ KREDYTOWĄ?
MOŻESZ PRZENIEŚĆ SWÓJ KREDYT LUB OTRZYMAĆ NOWY!

Oprocentowanie 7,2% 
 - rata nie wzrośnie przez cały okres kredytu!
Max okres 10 lat    Kwota kredytu do 150 000 PLN

Przykładowa rata kredytu :
 10 000 na 10 lat – 129 PLN   30 000 na 10 lat – 384 PLN
 10 000 na  5 lat – 219 PLN  30 000 na  5 lat – 653 PLN

ZADZWOŃ – PRZELICZYMY TWOJĄ ZDOLNOŚC I RATĘ KREDYTU. 

Tel. Robert 791 207 342             Tel. Edyta  505 977 587

Poznań, ul. Palacza 13

Poznań liczy (na) jerzyki

Akcja „Poznań liczy (na) je-
rzyki” jest koordynowana przez 
Wydział Kształtowania i Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miasta 
Poznania po raz pierwszy. W ze-
szłym roku działania zapoczątko-
wał Adam Gatniejewski, pasjonat 
jerzyków, mieszkaniec Piątkowa. 
Do udziału zaproszeni są wszy-
scy mieszkańcy Poznania oraz 
osoby odwiedzające Poznań. Peł-
na instrukcja oraz arkusz pomia-
rów dostępne są na stronach in-
ternetowych Miasta: poznan.pl/
srodowisko.

W skrócie:
1) w najbliższym okresie w 

pogodny dzień wybrać miejsce, 
w którym widać dużo jerzyków i 
odczekać aż do ich zniknięcia w 
siedliskach – zwykle jest to od 
20 do 40 min. po zachodzie słoń-
ca – w danym miejscu zawsze 
ten sam czas względem zachodu 
słońca!; warto zauważyć, że pta-
ki zniżają lot;

2) w kolejnym dniu, w tym sa-

mym miejscu po zachodzie słońca 
wykonać nagranie nadlatujących 
jerzyków (może być wykorzysta-
ny telefon komórkowy);

3) przejrzeć nagranie, wybrać 
kadr z największą liczbą jerzyków 
i policzyć;

4) właściwe liczenie należy 
wykonać w okresie 20 – 30 lip-
ca powtarzając kroki 2 oraz 3;

5) dane należy wpisać na ar-
kusz pomiarów, a następnie wy-
słać – jedną z poniższych opcji:

 Wydział Kształtowania i 
Ochrony Środowiska, ul. Gro-
nowa 22a, 61-655 Poznań (z do-
piskiem: „Poznań liczy (na) je-
rzyki”)

 kos@um.poznan.pl
W kolejnych latach liczenie 

jerzyków będzie powtarzane w 
tych samych miejscach, by uzy-
skać pełne informacje dotyczą-
ce populacji tych ptaków w Po-
znaniu.

Jerzyk…
jest niewielkim ptakiem z 

gatunku jerzykowatych, najbliżej 
spokrewniony z kolibrem. Roz-
piętość skrzydeł ok. 40 cm, dłu-
gość ok. 18 cm, masa 32 do 50 
g, ciemnobrązowy, prawie czar-
ny. Lata bardzo szybko: od 40 do 
100 km/h, na dłuższych przelo-
tach nawet 160 km/h.

Ptaki przylatują aż z Afry-
ki Południowej i wracają za-
wsze do tego samego miejsca.

Przylatuje do nas w pierw-

szych dniach maja; kiedyś przy-
latywał wcześniej – w kwietniu 
„na świętego Jerzego”, stąd jego 
nazwa. Odlatuje już w pierwszych 
dniach sierpnia, najpóźniej w po-
łowie miesiąca.

Całe życie (oprócz wysia-
dywania jaj i karmienia mło-
dych) spędza w powietrzu – 
żywi się owadami, w powie-
trzu zbiera materiał do wy-
ścielenia „gniazda”, kopuluje 
i nawet śpi. Gniazd nie bu-
duje, lecz wykorzystuje zna-
lezione szczeliny i otwory. Ze 
względu na specyficzny układ 
palców (wszystkie cztery „do 
przodu”) jerzyk nie może 
chodzić, natomiast doskonale 
przyczepia się do pionowych 
powierzchni.

Każdego dnia przelatuje co 
najmniej 1000 kilometrów i zja-
da przy tym ogromne ilości ko-
marów, much i meszek. Jerzyki 
nie wymagają dokarmiania zimą, 
nie brudzą elewacji ani otoczenia, 
gdyż ich odchody są praktycznie 
niedostrzegalne, rozpylają się w 
powietrzu.

W pierwszych dwóch latach 
przed rozpoczęciem okresu lęgo-
wego młode ptaki spędzają znacz-
ną część czasu w powietrzu – osie-
dlają się dopiero w trzecim roku 
życia, w pobliżu rodzinnego gniaz-
da. Są długowieczne – żyją ponad 
20 lat. Gdy przy termomoderni-
zacji gniazdo zostanie zamknięte 

– ptaki mogą podejmować próby 
dostania się do niego tak długo aż 
zginą. Jerzyków w miastach jest 
coraz mniej i jeżeli nie będziemy 
chronić i przywracać ich siedlisk, 
to niedługo znikną. A my odczu-
jemy to poprzez wzrost ilości na-
trętnych komarów i meszek. [źró-
dło: jerzykiwpolsce.pl].

Stowarzyszenie Centrum Pro-
mocji Ekorozwoju (CPE) wspiera 
i promuje akcję, ponieważ działa-
nie jest zapoczątkowane przez A. 
Gatniejewskiego, członka honoro-
wego Stowarzyszenia oraz od wie-
lu lat Stowarzyszenie prowadziło 
działania pn. Ptaki w Mieście. W 
związku z tym, że Stowarzysze-
nie CPE realizuje projekt Sąsiedz-
kie Centrum Inicjatyw Lokalnych 
Piątkowo Zachód, to dla zaanga-
żowanych w akcję mieszkańców 
tej części Poznania przygotowane 
zostały upominki upamiętniające 
udział w Akcji „Poznań liczy (na) 
jerzyki”. W celu odebrania przy-
pinki Przyjaciel Miejskiej Przyro-
dy z jerzykiem należy wysłać zgło-
szenie do CIL Piątkowo Zachód po 
wysłaniu formularza do Miasta.

Artykuł stanowi część projek-
tu pn. Sąsiedzkie Centrum Inicja-
tyw Lokalnych Piątkowo Zachód 
2022 – 2024 sfinansowanego ze 
środków budżetowych Miasta Po-
znania. Realizatorem jest Stowa-
rzyszenie Centrum Promocji Eko-
rozwoju. #poznanwspiera
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Turniej 100 par
Rywalizacja zapaśników z 15 klubów

Prawie 200 zapaśników i zapa-
śniczek  z 15 klubów uczestniczy-
ło w turnieju z okazji Dnia Dziec-
ka, który rozegrano 28 maja w sa-
li  KS „Sobieski Poznań”. Zawo-
dy były też Memoriałem Henryka 
Półtoraka wieloletniego trenera i 

zawodnika klubu z Piątkowa. 
Na piątkowskich matach nie bra-

kowało zaciętej rywalizacji i emocji. 
Walczono w trzech stylach w pełnej 
obsadzie sędziowskiej. Patronat nad 
zawodami objęła PSM, która ufundo-
wała pamiątkowe medale i dyplomy.

LAURY MŁODZIKÓW
Gomulin – wieś położona w woje-

wództwie łódzkim, w powiecie piotr-
kowskim gościł uczestników Mi-
strzostw Polski Młodzików  U15  w 

zapasach w  stylu klasycz-
nym. Zawody były kwalifi-
kacją do Mistrzostw Europy, 
które rozegrane zostaną w 
stolicy Chorwacji Zagrzebiu.  

Zapaśnicy „Sobieskiego 
Poznań” po dobrych wystę-
pach na olimpiadzie młodzie-
ży również i tutaj nie zawie-
dli. Mistrzem Polski został Mi-
chał Wojciechowski, który w 
kat. 57 kg nie miał  sobie rów-
nych i potwierdził swoją do-
minację. W tej samej katego-
rii trzecie miejsce wywalczył 
Oliwer Zysk. Blisko podium 
znaleźli się Jakub To-
myślak i Olgierd Nowic-
ki, którzy niestety prze-
grali swoje pojedynki 
o brązowy medal. 

MEDALE PAŃ
Udanie zakończył 

się wyjazd dziewczyn 
z Piątkowa na Mistrzo-
stwa Polski U15 rozgry-
wane w Kielcach. Dru-
żyna pod wodzą tre-
nera Andrzej Erberta 
wywalczyła dwa me-
dale i jedną kwalifika-
cję na mistrzostwa Eu-
ropy. Złoty medal w 
kat. 39 kg zdobyła Le-
na Paprzycka, która 
będzie reprezentować 

nasz kraj na zbliżających się mistrzo-
stwach Europy. Brązowy medal po za-
ciętych walkach zdobyła Maja Wejchan. 

BRĄZOWE DOJO
Z Mistrzostw Polski Kadetów i Ka-

detek w Sumo rozegranych w Kwidzy-
nie piątkowska drużyna po ciężkich 
walkach na dojo wróciła do Poznania 
z dwoma brązowymi medalami. Zdoby-
li je Adam Grandke i Dominik Kukliń-
ski. W klasyfikacji drużynowej „Sobie-
ski Poznań”  zajął VIII miejsce.

Andrzej Słabęcki
Fot. - Maciej Kula, A. Słabęcki 
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KALENDARIUM PSM 

 7 lipca - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

19 lipca - Komisja Rewizyjna RN

28 lipca - posiedzenie Rady Nadzorczej PSM

 Z prac Rady Nadzorczej PSM
W tym roku korty na Sobieskiego zostaną zadaszone

Podczas majowego posiedze-
nia Rady Nadzorczej Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej jej 
członkowie zapoznali się z wyni-
kami finansowymi za trzy miesią-
ce tego roku.

Następnie podjęli uchwałę w spra-
wie budowy boiska do tenisa ziemne-
go i gier zespołowych wraz z ich za-
daszeniem na osiedlu Jana III Sobie-
skiego. W tym roku PSM otrzymała 
pozwolenie na budowę, co pozwoli na 
rozpoczęcie prac.

Omawiano także sprawy związane 
z przygotowaniem do Walnego Zgro-

madzenia PSM. Wywiązała się dysku-
sja, czy może zorganizować je w for-
mie pisemnego głosowania nad uchwa-
łami, w trybie przewidzianym przez 
ustawę Prawo Spółdzielcze, jednak 
ostatecznie zdecydowano, że Walne 
Zgromadzenie odbędzie się jesienią, 
oczywiście jeżeli warunki na to po-
zwolą. A tymczasem, 29 czerwca, na 
wszystkich osiedlach odbędą się wybo-
ry do rad osiedli kadencji 2022-2026 
(komunikat w tej sprawie zamieszcza-
my poniżej).

Rada Nadzorcza uchwałą ustaliła 
liczbę członków poszczególnych rad 

osiedli na siedem osób, wyjątkiem jest 
rada na osiedlu Władysława Łokietka, 
która będzie liczyła pięć osób.

Wysłuchano także informacji z 
prac komisji RN. Komisja Rewizyjna 
zajmowała się sprawami kortów na 
osiedlu Jana III Sobieskiego oraz Dą-
brówki. Komisja Członkowsko-Samo-
rządowa pracowała nad regulamina-
mi działalności klubów spółdzielczych, 
zostały one oddane do zaopiniowania 
przez prawników.

W sprawach wniesionych padło py-
tanie do Zarządu dotyczące służebno-
ści na os. Władysława Jagiełły. (big)

Zawiadomienie o wyborach do Rad Osiedli 
w dniu 29.06.2020 r. na kadencję 2022-2026

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej zawiadamia, że zgodnie z uchwałą nr 
158 Zarządu PSM  z dnia 31.05.2022r.  podję-
tą na podstawie §135 ust. 6 Statutu PSM od-
będą się wybory do Rad Osiedli: Władysława 
Jagiełły i Zygmunta Starego, Stefana Batore-
go, Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałe-
go, Jana III Sobieskiego, Władysława Łokietka.

Rada Nadzorcza PSM uchwałą nr 29 z 
dnia 26.05.2022 r. określiła liczbę członków 
(liczbę mandatów) Rady Osiedla w ten spo-
sób, że Rada Osiedla Władysława Łokietka 
będzie liczyła pięciu członków, Rady Osie-
dla Władysława Jagiełły i Zygmunta Stare-
go, Stefana Batorego, Bolesława Chrobrego, 
Bolesława Śmiałego, Jana III Sobieskiego po 
siedmiu członków.

Wybory do Rad Osiedli dokonywane są 
w głosowaniu tajnym, spośród członków po-
siadających tytuł prawny do lokalu w danym 
osiedlu. Zgodnie z § 135 ust. 10 i 11 Statu-
tu Spółdzielni członek Spółdzielni może brać 
udział w głosowaniu tylko w osiedlu, w któ-
rym znajduje się lokal, do którego posiada 
tytuł prawny. Każdemu członkowi Spółdziel-
ni przysługuje jeden głos bez względu na 
ilość posiadanych lokali. Jeżeli członek po-
siada kilka lokali, wówczas czynne i bierne 
prawo wyborcze realizuje w jednym wybra-
nym osiedlu zgodnie z treścią z § 107 ust.2 
Statutu PSM. Członek może brać udział w 
zebraniu wyborczym osobiście albo przez 
ustanowionego przez siebie pełnomocnika.
Wzór pełnomocnictwa znajduje się na stro-
nie internetowej PSM (zakładka komunikaty) 
oraz w siedzibie Zarządu PSM, os. Bolesła-

wa Chrobrego 117 w Poznaniu, pok. 48. Peł-
nomocnik nie może zastępować więcej niż 
jednego członka. Pełnomocnictwa prosimy 
składać w siedzibie Zarządu PSM , pokój 48 
do dnia 24.06.2022 r., w dniach i godzinach 
pracy Spółdzielni (poniedziałek 7:00-17:00, 
wtorek -piątek 7:00-15:00).

Zgłaszanie kandydatów na członków Rad 
Osiedli odbywa się w trybie § 110 ust. 4 Sta-
tutu PSM. Kandydatów na członków Rad 
Osiedli mogą zgłaszać grupy liczące co naj-
mniej 15 członków z terenu działania danej 
Rady Osiedla w terminie do 15 dni przed 
dniem odbycia zebrania wyborczego. Do 
zgłoszenia należy dołączyć ankietę zawiera-
jąca oświadczenie o zgodzie kandydata na 
wybór na członka Rady Osiedla Spółdzielni 
oraz inne informacje dotyczące kandydata. 
Ankieta, druki, listy zgłoszeń, dostępne są na 
stronie internetowej PSM lub w siedzibie Za-
rządu PSM, os. Bolesława Chrobrego 117 w 
Poznaniu, pok. 48.

Kandydaci na członków Rad Osiedla mo-
gą być zgłaszani na piśmie nie później niż do 
dnia 15 czerwca 2022 r. w siedzibie Zarządu 
PSM, os. Bolesława Chrobrego 117 w Pozna-
niu, pok. 48.

Rejestracja uprawnionych osób do gło-
sowania odbędzie się poprzez podpisanie li-
sty obecności i wydanie kart do głosowania 
w dniu 29.06.2022  r. od godziny 17:00 w na-
stępujących lokalizacjach:
- os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego, 

miejsce XV LO im. prof. Wiktora Degi os. Bo-
lesława Chrobrego 107, Poznań

- os. Stefana Batorego, miejsce Szkoła Pod-

stawowa nr 67 im. Jacka Kuronia os. Stefa-
na Batorego 101, Poznań

- os. Bolesława Chrobrego, miejsce Szkoła 
Podstawowa nr 17, os. Bolesława Chrobre-
go 105, Poznań

- os. Bolesława Śmiałego, miejsce Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 8 os. Bolesława 
Śmiałego 107, Poznań

- os. Jana III Sobieskiego, miejsce Klub Spor-
towy  „Sobieski”, os Jana III Sobieskiego 22 
G, Poznań

- os. Władysława Łokietka, miejsce Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 1 w os. Wł. Łokiet-
ka 104, Poznań.

Zgodnie ze Statutem Poznańskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej § 135 ust. 18 przebieg 
zebrania wyborczego Rady Osiedla może być 
dodatkowo utrwalony za pomocą urządzeń 
rejestrujących.

Głosowanie odbywać się będzie pisemnie 
na kartach do głosowania w głosowaniu taj-
nym. Karty do głosowania  będą podpisane 
przez wszystkich członków Komisji Mandato-
wo - Skrutacyjnej oraz ostemplowane, i zawie-
rać będą wykaz kandydatów do Rad Osiedli. 
Głosujący będą głosowali poprzez skreślenie 
kandydatów, na których  nie głosują. Karty do 
głosowania składane będą do urny w obecno-
ści Komisji  Mandatowo - Skrutacyjnej.

Głos jest nieważny, jeżeli:
1.  karta wyborcza zawiera większą liczbę na-

zwisk niż lista sporządzona przez Zarząd,
2.  karta wyborcza jest przekreślona,
3.  karta wyborcza zawiera więcej nazwisk 

nieskreślonych niż liczba mandatów 
w Radzie Osiedla.
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INFORMATOR PSM
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Osiedle Bolesława Chrobrego 117
60-681 Poznań
tel. 61 8272-200
e-mail: info@ psm.poznan.pl
www.psm.poznan.pl

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
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 
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 - Maciej Graczyk 
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, 
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
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
e-mail: adm.lokietek@psm.poznan.pl
Kierownik - Aleksander Meyza
Dyżurny instalator: 602 279-530
Dyżurny elektryk: 602 278-751

 Lista kandydatów do Rad Osiedli PSM na kadencję 2022-2026
Zarząd Poznańskiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej zawia-
damia, że zgodnie z uchwałą 
nr 158 Zarządu PSM  z dnia 
31.05.2022 r. podjętą na podsta-
wie §135 ust. 6 Statutu PSM w 
dniu 29 czerwca 2022 r. odbę-
dą się wybory do Rad Osiedli: 
Stefana Batorego, Bolesława 
Chrobrego, Władysława Jagieł-
ły i Zygmunta Starego, Wła-
dysława Łokietka, Jana III So-
bieskiego, Bolesława Śmiałego.

Poniżej przedstawiamy listę 
kandydatów do poszczególnych 
Rad Osiedli na kadencję 2022-
2026 Poznańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, która zamiesz-
czona została na stronie inter-
netowej PSM.

OSIEDLE 
STEFANA BATOREGO
 1. Leszek Chełkowski
 2. Aleksandra Grajzer
 3. Grzegorz Hałuszko
 4. Jan Kryszak
 5. Jerzy Kucznerowicz
 6. Maciej Kula
 7. Dariusz Leszczyński
 8. Natalia Sobańska
 9. Mirosław Sitarz
10. Mariusz Szymczak
11. Maciej Świątkowski
12. Jacek Walczak
13. Genowefa Wiśniewska

Statut PSM o Radach Osiedli
Przedstawiamy fragmenty Statutu PSM określające zadania i 

zasady działania Rad Osiedli:
§ 100

1.  Organami Spółdzielni są:
1) Walne Zgromadzenie
2) Rada Nadzorcza
3) Zarząd
4) Rady Osiedli.

2.  Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem 
Walnego Zgromadzenia, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów nieposiadających zadłużenia wobec 
Spółdzielni. Odwołanie członka następuje także w głosowaniu tajnym.

3.  Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno najwięk-
szą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów 
otrzyma równą liczbę głosów, co powoduje, że liczba osób wybranych 
przekroczy liczbę mandatów, to odnośnie kandydatów na członków Ra-
dy Nadzorczej o wyborze rozstrzyga liczba głosów uzyskanych w tej czę-
ści Walnego Zgromadzenia, z której wywodzi się kandydat, a w przy-
padku uzyskania równej liczby głosów decyduje losowanie dokonane 
przez Kolegium Walnego Zgromadzenia, natomiast odnośnie wyborów 
na członka Rady Osiedla zastosowanie ma § 135 ust. 2 Statutu.(…)

§ 135
Ust. 28 Jeżeli w wyniku wyborów kilku kandydatów uzyska równą licz-

bę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby miejsc w Radzie Osiedla, 
zarządza się wybory uzupełniające między tymi kandydatami(…)

§ 137
Do zakresu działania Rady Osiedla należy współdziałanie z Zarządem 

i Radą Nadzorczą, a w szczególności:
 1)  współdziałanie z Zarządem i Radą Nadzorczą w zakresie wypracowania planów 

gospodarczych osiedla w ramach planów ogólnych Spółdzielni,
 2)  opiniowanie lub proponowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

osiedla,

 3)  proponowanie planów działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej i spor-
towo-rekreacyjnej osiedla,

 4)  przedkładanie propozycji projektów wieloletnich planów remontowych osie-
dla,

 5)  proponowanie lub opiniowanie struktury organizacyjnej administracji osiedla,
 6)  opiniowanie wniosków o nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z kierow-

nikiem Administracji Osiedla,
 7)  skreślony
 8)  stawianie wniosków o nagradzanie kierownika Administracji Osiedla i jego 

zastępców,
 9)  rozpatrywanie odwołań mieszkańców i osób trzecich od decyzji kierowni-

ka Administracji Osiedla i jego zastępców, w zakresie dotyczącym działalno-
ści osiedla,

10)  stawianie lub opiniowanie wniosków, w tym zgłaszanych przez mieszkańców, 
dotyczących utworzenia lub likwidacji na terenie osiedla placówek gospodar-
czych, socjalnych i rekreacyjnych,

11)  organizowanie we własnym zakresie lub przy współdziałaniu z innymi Rada-
mi Osiedli, Radą Nadzorczą i Zarządem działalności społecznej, oświatowej, 
kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej, w granicach określonych regulaminem 
tej działalności,

12)  pełnienie funkcji rozjemcy w konfliktach między mieszkańcami,
13)  propagowanie poszanowania mienia spółdzielczego,
14)  rozpatrywanie lub zgłaszanie innych spraw i inicjatyw związanych z działal-

nością osiedla,
15)  zgłaszanie uwag w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości związanych z 

pracą  Administracji Osiedla,
16)  podejmowanie uchwały o zawieszeniu członka Rady Osiedla,
17)  podejmowanie inicjatyw konsultacyjnych z mieszkańcami osiedli w kwe-

stiach żywotnych dla mieszkańców osiedli lub nieruchomości, w formie an-
kiet, zapytań, referendum lub w formie zorganizowania zebrań mieszkańców 
osiedla lub nieruchomości.

„Królewska Oaza” 
u B. Smolenia

W primaaprilisowy 
dzień klubowicze z „Kró-
lewskiej Oazy” wybrali się 
do kameralnego kina “Mal-
ta” na film związany z Po-
wstaniem Wielkopolskim 
“Zwycięstwo”, a potem by-
ło zbiorowe zdjęcie przy po-
mniku B. Smolenia. “Wio-
sna w piosence” to kon-
cert w Klubie w wykona-
niu trzech muzyków, by-
łych artystów Teatru Mu-
zycznego, a także koncert 
z okazji Dnia Matki w wy-
konaniu “Zespołu Retro” z 
gitarą, akordeonem i śpie-
wem wokalistki. W ma-
ju klubowicze uczestniczy-
li w Przeglądzie Muzycz-
nym Artystów III wieku. 
Zorganizowane wyjście do 
Teatru Nowego, na spek-
takl “Prezydentki” było 
zaczynem do ożywionej 
dyskusji na temat treści i 
słownictwa sztuki. Czwart-

ki są dniami warsztatów 
teatralnych prowadzonych 
przez instruktora fundacji 
“Edukacja Plus”. W czerw-
cu były kolejne ciekawe spo-
tkania, obchody Dnia Sole-
nizanta,  no i przygotowania 
do wycieczki na Wybrzeże 
Zachodnie. (gts)

14. Małgorzata Wołoszyńska
15. Karolina Wójcicka

OSIEDLE 
BOLESŁAWA CHROBREGO
 1. Marian Gąsior
 2. Paulina Grześkowiak
 3. Aurelia Hałasik
 4. Krystian Haraburda

 5. Marian Hertig
 6. Hanna Kędzierska
 7. Zenon Kolicki
 8. Małgorzata Kurasiak
 9. Danuta Lulewicz
10. Andrzej Matuszak
11. Mirosława Musielińska-

-Klemka
12. Jolanta Ruła

OSIEDLE 
WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 
I ZYGMUNTA STAREGO
 1. Maciej Budych
 2. Mariusz Cwalina
 3. Halina Chlebcewicz
 4. Zbigniew Gruszka
 5. Janusz Gorczyca

 6. Krystyna Kaczmarek
 7. Monika Kierzenka
 8. Aleksander Kozłowski
 9. Piotr Kruszewski
10. Juliusz Kubel
11. Tadeusz Młochowski
12. Tadeusz Nawrot
13. Alicja Panek

OSIEDLE 
WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
 1. Eugeniusz Bayer
 2. Czesław Koperski
 3. Barbara Odroń
 4. Paweł Perz
 5. Ewa Porada

OSIEDLE 
JANA III SOBIESKIEGO
 1. Elżbieta Byczko
 2. Stefania Czechanowska
 3. Grażyna Grzelczak
 4. Tomasz Hejna
 5. Adam Kubala
 6. Mikołaj Małasiewicz
 7. Konrad Palicki
 8. Leszek Partyński
 9. Piotr Szczepanowski

OSIEDLE 
BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO
 1. Augustyn Chełkowski
 2. Urszula Cicha
 3. Piotr Derbis
 4. Krzysztof Jagodziński
 5. Lucyna Jaworska-Wojtas
 6. Piotr Koper
 7. Lech Kuźmiński
 8. Elżbieta Mamet
 9. Sylwester Mroczek
10. Jakub Słomski
11. Piotr Staśkiewicz
12. Mariusz Talaśka
13. Barbara Wiśniewska



10  ECHO 7/324 (XXV)

Osiedle Bolesława Chrobrego
Klub Osiedlowy „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 
czwartku w godz.: 14-17

Osiedle Bolesława Śmiałego
Osiedlowy Klub „KORONA”, 
os. Bolesława Śmiałego paw.104; 
tel. 61 823 60 21 wew. 313

 Zajęcia dla dorosłych i seniorów 
prowadzi Ludmiła Kłos

Klub czynny jest:
poniedziałek 9-17
wtorek 12-20
środa 12-20

czwartek od 11-19
piątek od 9-17

Osiedle Jana III Sobieskiego
Klub Seniora „HETMAN”, os. Jana III 
Sobieskiego pawilon 52

 Prowadząca Stenia Golińska; 
tel. 61 827 23 44

Klub czynny jest we wszystkie dni 
robocze od poniedziałku do piątku 
w godz. 13-21

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 10-13

wtorek 17-20
środa 10-14
czwartek 17-20

Osiedle Władysława Jagiełły
Klub Seniora „KRÓLEWSKA OAZA”, 
os. Władysława Jagiełły 13 A

Prowadząca Grażyna Turonek-
-Szczupak; tel. 61 822 24 92
Klub czynny jest od poniedziałku 

do piątku w godz. 16-20

Osiedle Władysława Łokietka
Klub Seniora „ZŁOTY LIŚĆ”, os. Włady-
sława Łokietka 6c, tel. 603 404 071

Instruktor Małgorzata Pilch; 
ks.zlotylisc@o2.pl
Klub czynny jest we wtorki 16-19

oraz czwartki 14-17

Osiedlowy informator klubowy Osiedlowy informator klubowy 

10-lecie Chóru  „Korona”

Ze śpiewem na ustach
W marcu tego roku ze-

spół wokalny „Korona” z 
os. Bolesława Śmiałego 
pod kierownictwem Beaty 
Łuczak obchodził 10-lecie 
istnienia. Seniorzy uczęsz-
czający na próby chóru 
postanowili uczcić okrą-
głą rocznicę i pod koniec 
kwietnia odbyło się jubile-
uszowe spotkanie chórzy-
stów, zaproszonych gości i 
przyjaciół śpiewających ar-
tystów w osiedlowym klu-
bie „Korona”.

Przy muzyce i dobrej ka-
wie wspominano liczne kon-
certy, koleżanki i kolegów, 
którzy przez ostatnie lata byli 
członkami zespołu i uczestni-
czyli w zajęciach a z różnych 
względów musieli zrezygno-
wać ze wspólnego śpiewania. 
Oglądaliśmy  piękne albumy 
ze zdjęciami zrobione przez 
jedną z chórzystek, Barba-
rę Kłos. 

   Kontynuacją obchodów 
10-lecia był wspólny integra-
cyjny wyjazd zespołu na Szlak 
Piastowski. W pierwszą sło-
neczną majową sobotę, śpie-
wający seniorzy z dobrymi 
humorami wyruszyli w drogę. 
Pierwszym przystankiem było 
zwiedzanie Muzeum Przyrod-
niczo-Łowieckiego w Uzarze-
wie, które obrazuje historię 
łowiectwa i myślistwa. Moż-
na było zobaczyć wypchane 
zwierzęta z całego świata, eg-
zotyczne trofea myśliwskie, 
oraz zbiory myśliwskiej bro-
ni palnej, jak i obrazy oraz 
rzeźby o tematyce łowieckiej. 

Podziwiać mogliśmy też prze-
piękny park stworzony przez 
Augustyna Denizota. Kolej-
nym przystankiem był Skan-
sen Miniatur Szlaku Piastow-
skiego w Pobiedziskach. Usy-
tuowany 30 km od Poznania, 
zawiera makiety obiektów, bu-
dowli historycznych i interesu-
jących fragmentów zabudowy 
miast wielkopolskich. Obej-
muje 37 najważniejszych bu-
dowli Szlaku Piastowskiego, 
oraz Wielkopolski m.in. Sta-
ry Rynek w Poznaniu, kate-
dry poznańską i gnieźnieńską, 
pałace w Rogalinie i Czernie-
jewie oraz palatium na Ostro-
wie Lednickim. W świetnych 
humorach i przy przepięknej 
słonecznej pogodzie wyruszy-
liśmy w dalszą drogę na Pola 
Lednickie. Podjechaliśmy pod 
Bramę – Rybę, zobaczyliśmy 
replikę krzyża z Giewontu, 
zrobiliśmy pamiątkowe zdję-
cia. Jadąc wzdłuż jeziora Led-
nickiego obraliśmy kurs na 
Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy.

Ostrów Lednicki – to naj-

większa z pięciu wysp na je-
ziorze Lednica, prawdopodob-
nie miejsce chrztu Polski. W 
roku 1994 wyspa została wpi-
sana na listę pomników histo-
rii. Dopłynęliśmy na nią prze-
prawą promową aby zobaczyć 
jeden z najważniejszych gro-
dów państwa piastowskiego. 
Podczas imprez plenerowych 
w zagrodach i na podgrodziu 
mieszkają grupy odtwórstwa 
historycznego. Są to żywe lek-
cje historii. 

Podjechaliśmy też do po-
bliskich Dziekanowic. W Wiel-
kopolskim Parku Etnograficz-
nym w Dziekanowicach znaj-
duje się skansen wsi wiel-
kopolskiej, który eksponuje 
przedmioty i obiekty archi-
tektury z obszaru Wielkopol-
ski. To bardzo ciekawe miej-
sce. Mogliśmy podziwiać sta-
re chaty, zobaczyć jak ludzie 
dawniej mieszkali, jak prowa-
dzili gospodarstwo. Ciekawa 
i piękna rekonstrukcja XIX 
wiecznej wsi wielkopolskiej z 
zespołem dworskim i folwar-
kiem. Wszystkie ekspozycje 

znajdują się w oryginalnych 
obiektach i są wyposażone w 
oryginalne ówczesne meble i 
sprzęty gospodarstwa domo-
wego, narzędzia rękodzielni-
cze i maszyny rolnicze. Szczę-
ście nam wyjątkowo sprzyjało, 
ponieważ trafiliśmy na obcho-
dy Dni Strażaka, a co za tym 
idzie – mogliśmy dodatkowo 
podziwiać wozy strażackie od 
najstarszego do najnowszego, 
obejrzeć ćwiczenia i pokazy 
sprawności strażaków, oraz 
spróbować pysznych potraw 
i wypieków przygotowanych 
przez miejscowe gospodynie. 
Dodatkową niespodzianką 
był krótki występ Orkiestry 
Wojsk Lotniczych z Poznania. 

Zrelaksowani, nasyceni 
i zadowoleni obraliśmy kie-
runek na Gniezno. Późnym 
popołudniem dotarliśmy na 
Wzgórze Lecha, gdzie posa-
dowiona jest gotycka bazyli-
ka prymasowska nazywana 
„matką kościołów polskich”. 
Jest miejscem pochówku św. 
Wojciecha głównego patrona 
Polski oraz pięciu koronacji 
królewskich. Po obiedzie po-
spacerowaliśmy po uroczej 
gnieźnieńskiej starówce a na-
stępnie ruszyliśmy w drogę 
powrotną do Poznania. Ze 
śpiewem na ustach i nałado-
wani pozytywnymi wrażenia-
mi droga powrotna minęła 
nam bardzo szybko i po do-
tarciu na Piątkowo, już pla-
nowaliśmy kolejną wspólną 
eskapadę.

      Beata  Łuczak
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Wrastanie w Piątkowo 

Śladem przeprowadzek i wspomnień
Przyszedł czas na przed-

stawienie kolejnego ze 
wspomnień mieszkańców 
Piątkowa, o ich wrastaniu. 
Dziś będą to wspomnienia 
mieszkanki os. Jana III 
Sobieskiego, która trafi-
ła na to osiedle po wca-
le nie krótkiej „wędrów-
ce”. Do Poznania jej rodzi-
ce przybyli krótko po woj-
nie, jeszcze w latach czter-
dziestych ubiegłego wieku. 
Przedtem mieszkali w Wil-
nie, które kochali jako pol-
skie miasto, wybrali więc 
Poznań jako miejsce, w którym dla 
nich było najwięcej najprawdziwszej 
polskości. 

Zamieszkali przy ul. Piekary, w tej 
samej kamienicy, w której sto lat wcze-
śniej zatrzymał się Juliusz Słowacki, w 
roku 1848, u majora Augusta Bukowiec-
kiego, uczestnika wyprawy Napoleona. 
Jak napisała we wspomnieniach, miesz-
ka na Piątkowie od roku 1989, a więc 
już spory szmat czasu. Jednak nie mo-
że znać czasów, kiedy to jej dobra zna-
joma patrząc z balkonu swego mieszka-
nia widziała pasące się krowy w pobli-
żu pierwszej wieży telewizyjnej. Nie mo-
że także pamiętać tych miejsc, gdzie z 
koleżankami bawiła się w opuszczonych 
już piątkowskich sadach córka innej jej 
znajomej. Nie może także wiedzieć, czy 
zdziczałe jabłonki przy Szkole Podstawo-
wej nr 15 to również materialne ślady 
właśnie tamtych czasów. Jest pewna tyl-
ko tego, że zdziczały sad za torami ko-
lejowymi jest pozostałością dawnej wsi.

ZAMIANA
Pamięta swój pierwszy przyjazd na 

osiedla piątkowskie. Był późny wiosen-
ny wieczór 1989 roku. Wsiedli z mężem 
i synem do autobusu linii „88”, który 
przez Piątkowo jechał do Moraska. A że 
było już ciemno i nie do końca wiedzieli, 
gdzie wysiąść – dojechali aż do tej pod-
poznańskiej miejscowości. Po wyjściu z 
autobusu zobaczyli pola, łąki i nieliczne 
domy rozbłyskujące światłami. Ona,  roz-
glądając się w tej nieznanej okolicy, w 
pierwszej chwili pomyślała: „Ojej, to bę-
dziemy mieszkać jak na prawdziwej wsi”. 
A po wyjaśnieniu, gdzie są, pojechali z 
powrotem. Ten powrót udał się lepiej i 
wysiedli już we właściwym miejscu. Mi-
mo ciemności znaleźli blok, w którym 
mieli zamieszkać. 

Otrzymali przydział mieszkania na 
os. Stefana Batorego, po sąsiedzku z bu-
dowanym wtedy pawilonem handlowo - 
usługowym. A trzypiętrowy blok był w 
kształcie litery L i z okna ich mieszka-
nia można było prawie podać rękę są-
siadowi. Już z tego powodu przestali się 
cieszyć z otrzymanego mieszkania. Poza 

tym na podłodze leżał lenteks (kto wie 
lub pamięta, co to było?), a oni chcie-
li mieć prawdziwe podłogi. Trzeba by-
łoby więc położyć parkiet a także kafel-
ki. Jednak o parkiet było wtedy trudno. 
Dostępny był tylko jesionowy (i to poza 
Poznaniem), a oni chcieli mieć dębowy, 
bardziej wytrzymały i ładniejszy. Z kup-
nem płytek też były problemy. Młodszym 
może trudno w to uwierzyć, ale wtedy 
ludzie stali godzinami w kolejkach przed 
Centralą Materiałów Budowlanych przy 
ul. Bałtyckiej, aby kupić dostępne tam 
kafelki. Mający większe możliwości nie 
tracili czasu na stanie w kolejkach, ale 
po prostu jeździli po te kafelki do wy-
twórni, najczęściej aż do Opoczna. A oni 
nie mieli ani tych możliwości, ani tyle 
pieniędzy żeby to otrzymane mieszkanie 
według swoich życzeń zagospodarować. 
A tyle lat na nie czekali! Uzyskiwane do-
chody prawie w całości pochłaniała im 
spłata kredytu, zaciągniętego na kupno 
mieszkania. Wtedy właśnie zaczynały 
się problemy zwykłych obywateli wyni-
kające ze zmian ustrojowych w Polsce, 
w tym z nowego prawie dla wszystkich 
modelu gospodarczego. Ale dokładnie 
mówiąc, oni i tak mieli trochę szczęścia, 
bo otrzymali to mieszkanie, jak to się 
mówi, za pięć dwunasta. 

Trzeba było jednak działać, bo prze-
cież nic nie robi się samo. Zdecydowali 
się więc na zamianę przydziału miesz-
kania na inne. Trafiło się właśnie na os. 
Jana III Sobieskiego, w wieżowcu, dość 
wysoko. Pojechali, obejrzeli i zdecydowa-
li się na zamianę. Mieli to szczęście, że 
tamtej osobie bardzo zależało na zamia-
nie, bo chciała mieszkać w niskim blo-
ku. Mieli jednak mieszane uczucia, bo 
we wniosku tej osoby o powodach zmia-
ny obecnego mieszkania przeczytali, że 
przeszkadzają spaliny z parkujących pod 
blokiem samochodów, że piwnica jest 
zalewana fekaliami, że winda często jest 
nieczynna. Wszystko to było na szczę-
ście przesadą. 

OD RZEKI DO GÓR
O Piątkowie wiedzieli niewiele, więcej 

o Ratajach, gdzie mieszkali przez sześć 
lat. Tam, nad Wartą, ich syn stawiał 

pierwsze samodzielne kroki, 
od brzozy do brzozy. Później 
często tam chodzili na codzien-
ne spacery, nad rzekę, Na Piąt-
kowie zupełnie inne tereny, 
choćby Góra Moraska, ale wy-
pływający z niej potok Wierz-
bak już wtedy, w swojej drodze 
do Warty, w większości płynął 
pod ziemią. W lesie na tej gó-
rze, w Zimnym Stawie swój 
początek ma jeszcze jeden po-
tok – Różany, także płynący 
do Warty. Wokoło piękne lasy, 
z romantycznie szumiącą dą-
brową, więc na szczęście było 

gdzie spacerować. Osiedle się rozrasta-
ło, sadzono drzewa, zakładano zieleńce, 
były już przedszkola i szkoły, powstawały 
sklepiki branżowe i stoiska w pobliskim 
pawilonie handlowym. Kłopoty z dojaz-
dem jakoś opanowali, choć jeszcze nie 
było Pestki. Nie było jednak tylu boisk 
i placów zabaw dla dzieci co dziś, więc 
ich syn chodził z kolegami za tory kole-
jowe, do zdziczałego, dużego sadu, gdzie 
piekli ziemniaki. A raz jeden ancymon 
(z innej klasy) w tym sadzie spalił kla-
sowy dziennik. Afera na cztery fajerki. 

DO KOŚCIOŁA
Prawdziwego kościoła na osiedlu też 

jeszcze nie było. Początkiem osiedlowej 
parafii, od 1982 roku, była kaplica, któ-
ra mieściła się w drewnianych pomiesz-
czeniach budynków dawnego folwarku. 
Tam odbyła się Pierwsza Komunia ich 
syna. Jak powiedziała: „No cóż, my też 
kiedyś na Grunwaldzie, zanim wybudo-
wano kościół, braliśmy ślub w drewnia-
nej kaplicy”. Zaś autor tych felietonów 
dodaje, że ich starszy syn także w tej 
samej „folwarcznej” kaplicy przystępo-
wał do Pierwszej Komunii Świętej. W 
tamtym czasie, a więc przed laty, do 
tej kaplicy na msze święte przychodziła 
mieszkająca wtedy na os. Jana III So-
bieskiego znakomita założycielka i dyry-
gentka orkiestry Kameralnej Polskiego 
Radia „Amadeus”, Agnieszka Duczmal. 

Historia nowego kościoła – obecne-
go Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – 
rozpoczęła się w roku 1982. Jego budo-
wa postępowała szybko głównie dzięki 
wielkiemu wsparciu mieszkańców osie-
dla. Równie wielkie znaczenie miało za-
angażowanie pierwszego proboszcza tej 
parafii księdza Mariana Nowaka, dla 
którego ta budowa stała się celem ży-
cia. Ten ksiądz – budowniczy kościoła, 
zmarły w roku 2006, a więc dwa lata 
po ustanowieniu parafii, został uwiecz-
niony na płycie, znajdującej się po pra-
wej stronie głównego wejścia do sank-
tuarium. Ale to znów inna historia, do-
brze opisana nie tylko we wspomnie-
niach mieszkańców. 

Hubert Owczarek
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Prosto z miasta 
Równość dla równiejszych

Dawno, dawno temu, gdy jeszcze wsze-
lakie rankingi nie były wszechobecne i do-
minujące mawiano, że w Krakowie jest naj-
starszy polski uniwersytet, w Warszawie naj-
większy a poznański UAM jest po prostu naj-
lepszy. Obecnie na światowych listach naj-
lepszych uczelni naszym szkołom wyższym, 
także niestety UAM, raczej daleko do czoło-
wych miejsc. Władze poznańskiej Alma Ma-
ter, świadome że o miano najlepszej rywa-
lizować będzie trudno, postanowiły zostać 
uczelnią najbardziej równościową i antydys-
kryminacyjną. Senat uczelni, wzorem pol-
skich parlamentarzystów poprzedniej i obec-
nej kadencji, w try miga, nie zaprzątając so-
bie głowy szerszymi konsultacjami i podno-
szącymi się głosami wzywającymi do opamię-
tania, uchwalił stosowny dokument nazwany 
„polityką równościową i antydyskryminacyj-
ną”. Obok wielu słusznych zapisów znalazły 
się w nim również takie, które mogą rodzić 
obawy właśnie o owe równe traktowanie. Z 
zachęcania do składania anonimowych do-
nosów na nieprawomyślnych naukowców czy 
studentów zacni autorzy postępowych rozwią-
zań ponoć się wycofali, ale kwestie tożsamości 
i używania dla jej określenia stosownych za-
imków wywoływać będą zapewne sporo wąt-
pliwości. Dlatego z początkiem roku akade-
mickiego wszyscy wykładowcy UAM przejść 
mają specjalny dokształt z wdrażania postę-
powej polityki. 

H H H
Taki dokształt przyda się chyba także po-

znańskim radnym, którzy dowiedli, że choć 

równość została uchwalona to w życiu za-
wsze znajdą się równiejsi, albo mniej rów-
niejsi. Doświadczył tego wybitny naukowiec 
UAM, historyk sztuki i pieśniarz  prof. Ja-
cek Kowalski, który zgodnie z politycznymi 
ustaleniami radnych miejskich miał otrzymać 
tytuł „Zasłużonego dla Miasta Poznania”. Ze 
względu na jego dokonania naukowe i ar-
tystyczne, zaangażowanie w inicjatywy spo-
łeczne mało kto zasłużył bardziej na to wy-
różnienie niż ten piewca narodowej tradycji 
i wielkopolskiego etosu. Jednak w głosowa-
niu jego uzgodniona kandydatura przepadła. 
Kilku radnych uznało jego wypowiedzi i po-
stawę w kwestii tożsamości właśnie za dys-
kryminujące i w ramach praktycznego wdra-
żania polityki antydyskryminacyjnej zagłoso-
wało przeciw nie nadążającemu za duchem 
przemian obyczajowych profesorowi. 

H H H
Dyskryminacyjne zapędy nie ominęły też 

ekologów i wszystkich miłośników ochrony 
przyrody. Afera z budową zamku w sercu 
Puszczy Noteckiej, która przed kilku laty za-
powiadała się na serial kryminalny, na na-
szych oczach przemienia się w serial kome-
diowy. Lata już bowiem mijają, sprawą zaj-
mują się kolejne coraz wyższe urzędy i wydają 
różne coraz bardziej niezrozumiałe decyzje a 
budowa postępuje. Po długich wysiłkach or-
ganów ścigania sprawą kilku pomniejszych 
sprawców zajął się wreszcie sąd rejonowy i 
zdecydował o umorzeniu postępowania wo-
bec połowy oskarżonych, a w stosunku do 
pozostałych uczyni to zapewne na kolejnych 

rozprawach. Można się śmiać albo płakać, 
jak kto woli. Ale może warto się zastanowić, 
jak to jest możliwe, że decyzje wielu urzę-
dów, instytucji i sądów tak bardzo rozmija-
ją się z ludzkimi odczuciami.  

H H H
Pomysły zacnych i bardzo światłych rad-

nych, profesorów czy sędziów mogą nieco 
zadziwiać. Nie dziwią natomiast wymysły 
urzędników poznańskiego magistratu, którzy 
wyprodukowali specjalny filmik mający uzmy-
słowić ludziom na całym świecie jak atrakcyj-
nie poznawczo i wizualnie są śródmiejskie ro-
boty remontowe w Poznaniu. Mniemali oni, 
że po zobaczeniu rozkopanych ulic, zawalo-
nych rurami oraz sunącymi zewsząd kopar-
kami i ciężarówkami turyści zapałają żądzą 
uczestnictwa w tym niezwykłym i trwającym 
miesiącami wydarzeniu. Jak światowi glob-
troterzy przyjęli tę poznańską autoreklamę 
do końca nie wiadomo, raczej wątpliwe by 
wielu z nich skusiło się na ten swoisty miej-
ski surwiwal. Pewne jest natomiast, że po-
znaniacy, którzy chcąc nie chcąc muszą w 
nim codziennie uczestniczyć, filmową propa-
gandę przyjęli bardzo źle. Ale ich opinie nie 
mają większego znaczenia. Przecież ulice i 
cała infrastruktura techniczna miasta muszą 
być remontowane. Zapewne tak, ale czy na 
pewno w taki nieprzemyślany i denerwujący 
wszystkich sposób jak w Poznaniu? W imię 
równości i spokoju obywateli miasto powin-
no więc jak najszybciej skończyć z remonto-
wą polityką dyskryminacyjną wobec swych 
mieszkańców.   WIST

  

Wokół Piątkowa
Ulica Kazimierza Spornego

Do 2017 roku była to ulica Armii 
Ludowej, jest równoległa do Żołnierzy 
Lenino. Jej patronem jest polski lotnik 
służący w Wielkiej Brytanii podczas II 
wojny światowej.

Urodził się 16 lutego 1916 roku w 
Poznaniu. Po zdaniu matury w gimna-
zjum im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu postanowił wstąpić do zawodowej 
służby wojskowej. Najpierw we wrze-
śniu 1935 roku odbył unitarne (podsta-
wowe) przeszkolenie w Szkole Podcho-
rążych Piechoty w Zambrowie. Ostatecz-
nie związał swe plany z lotnictwem. Od 
grudnia 1935 do września następnego 
roku był słuchaczem Szkoły Podchorą-
żych Rezerwy Lotnictwa w Dęblinie. Po 
odbyciu stażu w 3 Pułku Lotniczym w 
Poznaniu kontynuował naukę na dru-
gim roku Szkoły Podchorążych Lotnic-
twa – słynnej Szkoły Orląt. Nauki jed-
nak nie ukończył, gdyż po nieporozumie-
niach osobistych został przeniesiony do 
rezerwy i podjął pracę jako instruktor w 
Szkole Podoficerów Lotnictwa dla Mało-
letnich w Moderówce.

We wrześniu 1939 roku został powo-
łany do 131 eskadry myśliwskiej, ale z 

powodu braku samolotów był ewakuowa-
ny na południe Polski. Granicę rumuń-
ska przekroczył już 17 września 1939. 
Poprzez Jugosławię i Włochy Kazimierz 
Sporny dotarł do Francji i 11 paździer-
nika 1939 roku zgłosił się do polskie-
go konsulatu w Paryżu. Tam doczekał 
się służby w powietrzu. W marcu 1940 
roku został przydzielony do Centrum 
Wyszkolenia w Pau, a później należał 
do grupy tworzącej patrol ochraniający 
tamtejsze lotniska. 1 czerwca tego ro-
ku wykonał swój pierwszy i ostatni lot 
bojowy nad Francją. Po jej kapitulacji 
K. Sporny ewakuował się do Wielkiej 
Brytanii, gdzie dotarł w lipcu 1940 ro-
ku. Przybył do polskiej bazy lotniczej w 
Blackpool, a potem rozpoczął przeszko-
lenie w 5 Operational Training Unit 
RAF (5 OTU) w Aston Down. Pod koniec 
bitwy o Anglię, 18 października otrzy-
mał przydział do słynnego, 303 dywizjo-
nu myśliwskiego im. Tadeusza Kościusz-
ki, a wkrótce przeniesiony do 302 Dywi-
zjonu Myśliwskiego „Poznańskiego”. W 
następnych miesiącach służył w Royal 
Air Forces (brytyjskich, Królewskich Si-
łach Powietrznych) i służył kolejno w dy-

wizjonach 213 i 17, gdzie zajmował się 
osłoną nalotów alianckich.

7 lipca 1943 roku K. Sporny powrócił 
do dywizjonu 302 i zgłosił się na ochot-
nika do Polskiego Zespołu Myśliwskie-
go. Służył w Europie i w Afryce, póź-
niej dość często zmieniał przydział służ-
bowy. Krótko po wojnie ożenił się, zo-
stał przeniesiony do Polskiego Korpu-
su Przysposobienia i Rozmieszczenia, i 
skierowany na stację RAF w Dunholme. 
W 1949 roku zachorował na nowotwór 
mózgu i zmarł 17 maja w domu opieki 
w Twyford Abbey. Został pochowany w 
Londynie, na cmentarzu katolickim St. 
Mary. W 2016 roku jego szczątki zosta-
ły ekshumowane i przywiezione do oj-
czyzny, a urna z jego prochami spoczę-
ła 25 sierpnia 2016 r. w Kwaterze Lot-
ników na poznańskim cmentarzu na 
Miłostowie.

W czasie swej służby między lata-
mi 1940 a 1944 K. Sporny zestrzelił na 
pewno cztery samoloty niemieckie, jeden 
prawdopodobnie i jeden uszkodził. Był 
odznaczonym m.in. krzyżem Srebrnym 
Orderu Virtuti Militari.

Marek Rezler
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Tak zatytułowano pierwszą wystawę – prezenta-
cję prac powstałych na zajęciach kółka artystyczne-
go, które działa w Osiedlowym Klubie „Przyjaciele” 
na osiedlu Bolesława Chrobrego. Jej wernisaż od-
był się 7 czerwca, a prace oglądać można w klubie 
w każdy wtorek w godzinach 14-16.

- Dzieła – podkreśliła Sylwia Czubała, instruktorka klu-
bu i plastyczka prowadząca zajęcia – są wynikiem pracy 
twórczej. Żeby dojść do pewnego poziomu umiejętności ar-
tystycznych, trzeba wnieść sporo pracy i cierpliwości. Spo-
tykaliśmy się przez dwa lata, w każdą środę intensywnie 
rysowaliśmy i malowaliśmy. Natura i przyroda – to rezonu-
je z obecnymi czasami, z tym co jest niezwykle ważne. Pra-

ce podejmują różne tematy związane z naturą, przyglądali-
śmy się rycinom botanicznym XIX wieku, są również pta-
ki, pejzaże, jest martwa natura. Ćwiczyliśmy warsztat na 
różne sposoby, różnymi technikami: akwarelami, farbami, 
ołówkiem i kredką. Podczas każdych trzygodzinnych zajęć 
podejmowaliśmy inne tematy, uczyliśmy się nowych rzeczy. 
Chciałabym podkreślić, co jest niebywałe, że te wszystkie 
widoczne kolory powstały z trzech kolorów podstawowych. 
Nie korzystamy w ogóle z wielu odcieni różnych farb, to du-
ża umiejętność i wymaga sporej cierpliwości od artystów.

Na ścianach wystawiono prace czternastu autorów. Każ-
dy z przybyłych artystów klubowych otrzymał w podzięko-
waniu kwiaty, potem gawędzono przy kawie i ciastkach.

- Wystawiam trzy prace – mówi Elżbieta Byczko, któ-
ra jeszcze do niedawna zarządzała zielenią na osiedlu Ja-
na III Sobieskiego. – Ten bukiet kwiatów to mój pierw-

szy malunek. Drugi to góry. Największą trudność sprawia 
mi mieszanie kolorów. Jednak praktycznie bez szkicowa-
nia wykonuję obrazki. Po wizycie w muzeum pani Sylwia 
przyniosła nam zdjęcia obrazów i odwzorowywaliśmy ob-
razy Renoira i Moneta, każdy trochę inaczej to zrobił, ale 
wszystkie były ciekawe. Przed przejściem na emeryturę nie 
interesowałam się malowaniem, w domu nawet pędzelków 
i farb nie miałam. Inspiracją dla mnie było, że od kolegów 
na odejście dostałam sztalugę. I tak się zaczęło.

- Najwięcej rysowałem, jak miałem siedemnaście lat – 
wspomina Andrzej Rutkowski. – Aktorów, bo to wtedy było 
modne. Stosowałem różne techniki. Potem całe życie pra-
cowałem w banku, jestem ekonomistą. Od dziewiętnastu 
lat należę do klubu „Przyjaciele” i gdy powstała sekcja ar-
tystyczna, wiedziałem że to coś dla mnie. Ludzie chodzą z 
kijkami, a mnie to nie bierze, telewizji też nie lubię oglą-
dać. Tu jest taka fajna atmosfera, pani Sylwia to bardzo 
dobrze prowadzi. Byłem samoukiem, najwięcej kredką i 
tuszem rysowałem, a tutaj się malowania farbami nauczy-
łem. Zrobiłem też siostrze portret ze zdjęcia legitymacyj-
nego. Chociaż, ikrę do malowania trzeba mieć, troszeczkę. 
Powiem w sekrecie, że tu są osoby, które są znacznie ode 
mnie lepsze. Ale Sylwia mnie chwali i mówi, że w stylu 
impresjonistów maluję. Mnie to bawi. Zamiast siedzieć w 
domu czy chodzić po ulicach, wolę przychodzić do klubu. 
Jest miło. Bernadeta Ignasiak

  

 Przyjaciele od sztalugi

Moc natury

 Gimnastyczka z piórem

Poezja słowa i ciała
Niezwykłe połączenie 

poetyckiego słowa i poezji 
ciała, jego ruchu w prze-
strzeni, rysunku kobiecej 
sylwetki... Taka jest Sła-
womira Sobkowska-Mar-
czyńska, wybitna niegdyś 
gimnastyczka artystyczna 
a dzisiaj poetka.

Sławkę - poetkę pamię-
tam jeszcze z  naszych spo-
tkań literackich w poznań-
skim Zamku. Dlatego trud-
no mi się zgodzić z jej bio-
gramem, jakoby debiutowała 
dopiero w roku 2021. Jakże 
jednak cieszą te powroty po 
latach do naszego Klubu Lite-
rackiego. Znaczą bowiem, że 
ciągle jesteśmy potrzebni... 
Ciało wiersza i ciało kobiety 
w tańcu.  Piękne połączenie, 
tradycja jeszcze antyczna, 
grecka - kiedy to agonom he-

rosów towarzyszyły wiersze 
poetów. Marnotrawna Córo 
naszego Klubu Literackiego 
- witaj, znów między nami...

S. Sobkowska-Marczyń-
ska zadebiutowała przed ro-
kiem w audycji radiowej Pio-
tra Spottka i Marii Duszki 
„Pod wielkim dachem nie-
ba”, w czasie której M. Dusz-
ka przeczytała kilka jej wier-
szy. W Ogólnopolskim Kon-
kursie Literackim „Cztery 
pióra” (grudzień 2021) wy-
różniony został jej wiersz  
„Ale”.

W młodości uprawia-
ła gimnastykę artystyczną; 
jest wielokrotną mistrzy-
nią Polski, pierwszą polską 
gimnastyczką artystyczną, 
która nawiązała rywaliza-
cję na arenie międzynaro-
dowej i weszła do finałów 

mistrzostw świata i Euro-
py. O jej sportowych sukce-
sach głośno było w ówcze-
snej prasie. Do ubiegłego ro-
ku pracowała w liceum, na-
uczając języka niemieckiego 
i wiedzy o społeczeństwie.

Jerzy Grupiński
Opiekun Klubu Literackiego 

„Dąbrówka”

Mój świat
to kilka ważnych osób w sercu
zbieranych latami
to parę rzeczy niekoniecznych
i wiersze

W moim domu
zdjęcia towarzyszą w rozmo-
wie
obrazy rozdają uśmiechy
pająki tkają w kątach
cisza jest tylko pozorna

świerszcz przychodzi co lipiec
goście się goszczą i odchodzą
wspomnienia wciąż pięknieją
fundamenty są silne

Gimnastyczka 
wstążką maluje kółka i zygzaki
jak Makowski - czy ktoś taki
potem skacze jak gazela
tańczy w rytmie 
 „Lotu trzmiela”
chciałaby wyrazić dźwięki
bierze wstążkę do lewej ręki
jak karuzela piruety kręci
obrazy Degas’a ma w pamięci 
wiolinowe klucze pisze
Rimski-Korsakow łamie ciszę 
jakby trzmieli cała sala
zaatakowała naraz…

a ona w tych dźwiękach -
szalona i piękna
namalowała sobą obraz
z gestów i parafraz
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Krzyżówka nr 7

BARAN (21.03 - 20.04). Wakacyjne rajzy zez famułą abo starą wiarą będą cał-
kiem fest, ino trza na nie wuchtę bejmów uzorgować. Ale zaś jesteś szportowny 
szczun i dasz radę jakoś to wszystko przepynkać.
BYK (21.04 - 21.05). Bez glapienia się na innych wykorzystuj ciepłe dni na 
wygib za miasto lub spotkania z wiarą. Zez takiego wspólnego lofrowania i blu-
brania mogą wyniknąć całkiem fi fne pomysły.
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Zez wielką rułą nadal rób swoje a wnet wew ro-
bocie skapną ci awanse i bejmy. Jak się akuratnie przyłożysz do nowych zadań, 
to czekają cię kolejne przyjemne niespodzianki.
RAK (22.06 - 22.07). Chociaż bez to zaczynające się lato przestań glapić się 
cięgiem wew telewizor abo komputer. Lepiej zadbaj o własne zdrowie i zacznij 
latać za piłką, jeździć rowerem abo spacerować zez kijkami. 
LEW (23.07 - 22.08). Zez borchania się na całką famułę ino kłopoty i bachan-
dryje wynikną. Szkoda więc czasu na bręczenie i marudzenie. Lepiej zabierz 
famułę do hipermarketu na zakupy abo jakie słodkie.
PANNA (23.08 - 22.09). O letnim nygusowaniu i cywaniu na słonyszku możesz 
se ino pomarzyć. Chociaż marzenia coraz droższe a wew kabzie pustki. A wew 
robocie przyjdzie ci chapać za wiarę, która już na rajzach.

WAGA (23.09 - 22.10). Bez tyn żar we łbie ci się legną ino głupie, chociaż 
cołkiem przyjemne myśli. Ale zaś na wakacyjnych wygibach lepiej się ustatkuj 
i żodnych brewerii ze znajomą wiarą nie wyczyniaj.  
SKORPION (23.10 - 22.11). Bez wielkiego stalowania się i mądrowania zabie-
raj się do chapania wew robocie i chałupie. Trza się będzie trochę umordować 
ale zaś nabijesz pełną kabzę bejmów. 
STRZELEC (23.11 - 21.12). Przestań się borchać na szefów. Lepiej pomyśl 
o jakiej krótkiej rajzie albo wygibie za miasto zez znajomą wiarą. Lofrowanie 
będzie całkiem fest, ino uważej by se poruty nie narobić.   
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Za frechownie zez bliską wiarą se nie poczy-
naj. Zamiast się cięgiem stalować, warto z nią poblubrać po dobroci. Razem 
macie fi fne pomysły i możecie wnet uzorgować wuchtę bejmów. 
WODNIK (21.01 - 20.02). Przepynkałeś fest koronawirusa, ale zaś na letnich 
czy rodzinnych balangach za frechownie se nie poczynaj ani zbytnio się nie sta-
luj, bo jeszcze w kalafę zarobisz i poruty se narobisz.   
RYBY (21.02 - 20.03). Porzundek wew kwitach nawet latem, ale zaś musi być, 
bo inaczej popadniesz w bachandryje. Lepiej więc przejrzyj szpargały w szafo-
nierkach i akuratnie pozałatwiaj wszelkie sprawy.

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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Gwiazdy mówią... po naszymu  
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HUMORKI
Tłok w pociągu jadącym 

nad morze. Nagle ktoś woła:
- Czy jest tutaj lekarz?
- Jestem!
- Choroba gardła na sześć 

liter?
H H H

Podczas egzaminu profe-
sor pyta studenta:

- Niech mi pan powie, pa-
nie Kowalski, jaka jest łącz-
na długość linii kolejowych 
w Polsce?

- W którym roku?
- W którym pan chce.
- Więc w roku 1410 łączna 

długość wynosiła zero.
H H H

- Nowak, kim jesteś w cywi-
lu? – pyta sierżant żołnierza.

- W cywilu to ja jestem 
PAN NOWAK.

H H H
- Dlaczego ty, Janusz, jak 

podnosisz kieliszek, to zamy-
kasz oczy?

- Bo obiecałem żonie, że 
do kieliszka nie zajrzę.

Rozwiązanie krzyżówki nr: 7
Aktywne lato z PSM.
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Aktywni seniorzy

 W klubach „Blue Tajfun” i ciasteczka
Koncert z okazji Dnia Matki w 

Klubie Seniora „Batory” uświetnił 
poznański zespół „Blue Tajfun”. Wy-
konywał piosenki o mamie, przeboje 
filmowe, a potem na życzenie. Za-
bawa była przednia, zespół włączył 
seniorów do zabawy, najpierw do 
śpiewania, a potem nawet do tańca.

W czerwcu w klubie odbyło się spo-
tkanie z Henrykiem Kociembą, aktyw-
nym seniorem, uczestnikiem Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, żeglarzem. Pan 
Henryk pisze artykuły do czasopisma 
„My 60+” o wyprawach żeglarskich, któ-
rych jest organizatorem. Pływa z senio-
rami po wodach polskich, wyspach grec-
kich, po Adriatyku a nawet Karaibach.

- Część seniorów rozpoczęła już pra-
ce w swoich ogródkach, ale dla pozo-
stałych też będą ciekawe propozycje. 
W najbliższym czasie – mówi Beata 

Przybylska-Kujawa, instruktorka klubu 
– planujemy wyjście do Muzeum Sztuk 
Użytkowych na wystawę „Rama do ob-
razu”. Pójdziemy też na osiedle Bolesła-
wa Chrobrego na zajęcia z zielarstwa, 
które organizuje klub „Przyjaciele”. (big)

***
W maju klubowicze ze „Złotego Li-

ścia” na os. Władysława Łokietka od-
wiedzili Centrum Kultury Zamek, a tam 

wystawę „Antoni Gaudi”. 
Jest to pierwsza w Polsce 
i największa w Europie 
ekspozycja twórczości te-
go wybitnego architekta. 
Zaprezentowano wiele eks-
ponatów pochodzących z 
instytucji publicznych oraz 
z prywatnych zbiorów. Hi-
storię życia i dokonań Gau-

diego przybliżyła pani przewodnik, któ-
rej wszyscy słuchali z zainteresowaniem.

Seniorzy byli również w kinie na 
filmie „Książę”. Jest to oparta na praw-
dziwych wydarzeniach opowieść w do-
borowej obsadzie. Każdy wspólny seans 
filmowy jest punktem wyjścia do prowa-
dzenia rozmów i wymiany zdań. Tym 
razem wszyscy byli zgodni w odbiorze 
filmu i opuścili salę kinową w pozytyw-
nych nastrojach.

Na klubowych zajęciach było coś nie 
tylko dla ducha, ale też dla ciała. Jedny-
mi z cyklicznie odbywających się aktyw-
ności są warsztaty kulinarne. Wymiana 
przepisów, wspólne gotowanie i piecze-
nie, a później degustacja to gwarancja 
udanego popołudnia. W czerwcu królo-
wały pyszne ciasteczka maślane.

 Małgorzata Pilch
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W klubie „Korona”

Muzycznie, tanecznie i biesiadnie

11 maja członkowie Osiedlowego 
Klubu „Korona” na osiedlu Bolesła-
wa Śmiałego uczestniczyli w koncer-
cie zespołu The Epilogue. W progra-
mie był jazz-rockowy-blues.

Następnego dnia odbył się werni-
saż Miły Mądrej. Dla zaproszonych go-
ści był też poczęstunek: kawa, herbata 
oraz ciasto. 14 maja klubowicze wyje-
chali na jednodniowy pobyt do „Cha-
ty u kowala” w Kluczewie. Było wiej-

skie jedzonko, tańce i hulanki, aż żal 
było odjeżdżać do domu.

Natomiast 17 maja w klubowej ka-
wiarence odbyło się spotkanie z An-
ną Rapp pod hasł em „Zadbaj o siebie 
kobieto”. Uczono się prawidłowej pie-
lęgnacji skóry.

Na Powitanie Lata, 4 czerwca, od-
była się zabawa taneczna. Seniorzy ba-
wili się wesoło i spontanicznie. Panie 
były ubrane na kolorowo. A 5 czerw-

ca przed klubem Korona 
odbył się koncert „Mamma 
Mia Show”. Widzów przy-
było bardzo dużo.

Na „Wieczór w Kra-
inie Czardasza” zaprosił 8 
czerwca światowej sławy 
wirtuoz – Artur Banasz-
kiewicz. Następnego dnia 
odbył się wernisaż malar-
ski Ryszarda Rogalskiego, 
członka klubowego koła pla-
stycznego „Werniks”. Te-
atrzyk „Blaszany bębenek” 
wystąpił między blokami 
osiedla z przedstawieniem 
„Czerwony Kapturek” w 
dniu 14 czerwca. A 15. od-
był się wieczór z Domini-
kiem Górnym, poetą, kom-

pozytorem i dziennikarzem, zatytuło-
wany „Gentleman i róża”.

W czerwcu zaplanowano także noc-
ny przejazd autobusem z przewodni-
kiem po Poznaniu śladami klubów mu-
zycznych oraz wspomnienia prekurso-
rów; wyjazd do Sierakowa na całodnio-
wy plener malarski; spotkanie z muzy-
ką filmową oraz jednodniowy wyjazd 
klubowiczów do Skorzęcina.

Tekst i fot. – Bogumiła Mądra


