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Dystans, dezynfekcja, maseczki

Poznań w czerwonej strefie
Jesienią koronawirus zaatakował ze zdwojoną siłą. Znacznie 

wzrosła liczba zakażonych. Choć przybywa szpitali i łóżek dla cho-
rych na covid 19, to zagrożenie i obawy są duże.  Także w apte-
kach, z uwagi na poszukiwanie leków i szczepionek przeciw gry-
pie, panuje zwiększony ruch. Od połowy października Poznań zna-
lazł się w czerwonej strefie. Nakłada to na mieszkańców wiele obo-
wiązków i ograniczeń. Przestrzegając ich mamy jednak szansę po-
wstrzymać pandemię. Przede wszystkim pamiętajmy więc o zacho-
waniu dystansu, dezynfekcji oraz noszeniu maseczek. Koronawiru-
sowe ograniczenia wpływają również na działalność PSM. Jej wła-
dze apelują, by jeśli to możliwe, załatwiać sprawy w administracji 
spółdzielni: telefonicznie, drogą elektroniczną lub korespondencyj-
nie. Więcej informacji na  str. 9
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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

Otwarcie procesu beatyfikacyjnego dr W. Błeńskiej

Marzenia trzeba pielęgnować

W kościele pw. Opatrz-
ności Bożej na osiedlu 
Bolesława Chrobrego, na 
którym mieszkam, zwró-
cił moją uwagę w kruch-
cie plakat z twarzą Wandy 
Błeńskiej. Serce mi zabiło 
na jej wspomnienie. Zna-
łam ją i spotykałam przy 
różnych okazjach. Pod jej 
podobizną była informa-
cja, że 18 października te-
go roku, czyli w niedzie-
lę misyjną, w Katedrze 
Poznańskiej odbędzie się 
otwarcie procesu beatyfi-
kacyjnego dr W. Błeńskiej.

Moje pierwsze wspomnie-
nie o niej pochodzi z 1 wrze-
śnia 2003 r. Tego dnia odpro-
wadzałam na rozpoczęcie ro-
ku szkolnego w Uspołecznio-
nej Szkole Podstawowej im. 
W. Błeńskiej chłopczyka do 
pierwszej klasy. Dzisiaj koń-
czy on studia medyczne w 
Londynie. Wówczas zgroma-
dziliśmy się na placu szkol-
nym przy ul. Stróżyńskiego 
w oczekiwaniu na patronkę 
szkoły. W takiej chwili nie 
mogło jej przecież zabraknąć. 
Wreszcie – jest!  Pojawiła się 

z serdecznym uśmiechem na 
twarzy.

Najbardziej utkwiły mi w 
pamięci jej setne urodziny. 
Odbywały się 30 październi-
ka 2011 r. W tłumie pozna-
niaków na Moście Jordana 
oczekiwaliśmy na przyjście ju-
bilatki. W dłoniach przesuwa-
liśmy paciorki różańca. Każ-
da tajemnica odmawiana była 
w innym języku. Nagle poru-
szenie w tłumie. Pojawiła się 
jubilatka. Przygotowano dla 
niej skromny fotelik i ciepły 
kocyk do otulenia nóg. Drob-
na, wyprostowana, uśmiech-
nięta, w berecie na głowie i 
kolorowej chusteczce na szyi. 
Siada i z kieszeni również wy-
ciąga różaniec i odmawia z 
nami ostatnią tajemnicę. Ze 
wszystkim stron okrążają ją 
reporterzy, wśród nich także 
mój syn Adam, którego zdję-
cia zamieszczamy obok.

Kulminacyjnym punktem 
ówczesnej uroczystości było 
wysłanie w niebo 101 koloro-
wych lampionów, z których 
dwa wysłała osobiście jubi-
latka. Na koniec spotkania 
szczęśliwcom udało się zdo-
być zakładkę z jej słowami: 
„Jeżeli macie jakieś dobre, 
świetlane pomysły, to je pie-
lęgnujcie. Nie dajcie im za-

snąć, nie odrzucajcie ich. Na-
wet jeżeli wydają się niemoż-
liwe do spełnienia, za trudne. 
Swoje marzenia trzeba pielę-
gnować”.

Minęły trzy lata, gdy w 
zaciszu swego domu, 27 li-
stopada 2014 r. w wieku 103 
lat – zmarła. Uczestniczyłam 
w uroczystościach pogrzebo-
wych, które odbyły się w Ka-

tedrze Poznańskiej 3 grudnia. 
Upamiętniłam to fotografią. 
Dr W. Błeńska spoczęła na 
cmentarzu przy ul. Nowina 
w Poznaniu. Często odwie-
dzałam jej grób, na którym 
płoną światełka…

Kim była dr Wanda Błeń-
ska?  Poznanianką, misjonar-
ką i lekarką. Opiekunką trę-
dowatych w Ugandzie, do któ-
rej wyjechała mając 39 lat i 

pozostała przez 43 lata. To 
było jej marzenie.

Urodziła się 30.10.1911 r. 
w Poznaniu. Jej rodzicami by-
li Teofil i Helena z d. Brunsz. 
We wczesnym dzieciństwie 
straciła matkę. Miejskie Gim-
nazjum Żeńskie ukończyła 
w 1929 r. a studia na Wy-
dziale Lekarskim w Pozna-
niu w 1934 r.  Przeżyła dwie 
wojny światowe. Działała w 
AK, pseud. „Szarotka”. Za 
tę działalność została osadzo-
na w więzieniach w Toruniu 
i Gdańsku. W latach 1946-
1950 przebywała w Niem-
czech. Od tamtejszego bisku-
pa otrzymała zaproszenie do 
Ugandy. Tam niosła pomoc 
chorym i prowadziła bada-
nia naukowe nad szczepion-
ką przeciw trądowi.

W 1997 r. osiadła w Po-
znaniu i prowadziła wykłady 
z medycyny tropikalnej oraz 
działała w fundacji wspierają-
cej misjonarzy. Jej imię nosi 
szkoła na Piątkowie oraz po-
bliskie rondo. 

Maria 
Horowska-Drogomirecka
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Przeprowadzki prywatne i firmowe
Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli

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

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

                  tel. 601 999 570 
 

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

Gabinet Weterynaryjny
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób 

psów i kotów,
chirurgia, czipowanie 

i wystawianie paszportów

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

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

„Echo Piątkowa” 
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna 

Zapraszamy do reklamy 

Tel. 516 069 007,  601 56 87 32 

  

PUNKT  PARTNERSKI
Kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeniowych

w jednym miejscu !!!

PRZYJDŹ I PORÓWNAJ 
Poznań, ul. Jaroczyńskiego 35

tel. +48 600-498-333
czynne: pn –pt  9.00-17.00 

WYBIERZ SUPERUBEZPIECZENIE
#bezwychodzeniazdomu

 

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia przechodzi kryzys psychiczny 
lub ma za sobą doświadczenie hospitalizacji, 
a teraz:

potrzebujesz wsparcia w procesie zdrowienia
chciałbyś/chciałabyś poznać ludzi w podobnej sytuacji
szukasz miejsc, które oferują pomoc blisko Ciebie, np. 

lokalnych grup wsparcia,    warsztatów zajęciowych
potrzebujesz pomocy w rozwoju zawodowym lub 

osobistym
chcesz lepiej komunikować się z osoba bliską, która 

przechodzi kryzys emocjonalny

PRZYJDŹ DO NAS PO POMOC

BEZPŁATNIE I BEZ SKIEROWANIA

Projekt przeznaczony jest dla osób dorosłych 
z terenu miasta Poznania, 

w szczególności rejonu Starego Miasta

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego 
Poznań PÓŁNOC

ul. Tymienieckiego 34
61-001, Poznań

tel. 603 763 008; 61 102 39 73
strona www: sczp-poznanpolnoc.pl
email: biuro@sczp-poznanpolnoc.pl

Projekt pn.: „Środowiskowe Centrum 
Zdrowia Psychicznego Poznań 

PÓŁNOC”, współfinansowany w ramach 
Poddziałania 7.2.2 WRPO 2014 - 2020

Termedia sp. z o.o. 
Wydawnictwa Medyczne 

i Specjalistyczne

Fundacja Ciszum Miasto Poznań

Przedłużanie włosów ultradźwięki Premium Plus
metoda najwyższej klasy,

najbardziej precyzyjna i efektywna
dla najbardziej wymagających klientów.

Przyjdź i umów się już dziś!!! 
ul. Słowiańska 53 B, lokal 4, 61-664 Poznań

Tel. 666 955 914
Tel. 514659971

Prowadzimy również skup włosów dziewiczych.

Coraz w ięcej aktualnych informacji
o sprawach 

Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w zakładce 

INFORMACJE 
I KOMUNIKATY

na www.psm.poznan.pl
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Singlowe potyczki z rakietą
We wrześniowym turnieju singlowym na kortach 

PSM na os. Jana III Sobieskiego wzięło udział 8 za-
wodników. I miejsce zajął Jarek Rumuński, po prawej, 

a drugie Marek Pokryła, po lewej.  Na zdjęciu uczestnicy 
i finaliści zawodów.

Piotr Domagała

Wędkarskie sukcesy „Chrobrego”

Zawody na „żywej rybie” 

Na zbiórkę, nad brze-
gami Zalewu Radzyny 
stawiło się 14 trzyosobo-
wych drużyn. Cel – roze-
grać towarzyskie, otwar-
te zawody wędkarskie. 
Tym razem drużynowe. 
Organizatorem zawodów 
było koło „Chrobry”, ale 
byli również koledzy z 
Szamotuł, Borka, Obor-
nik i Przeźmierowa. 

Można było łowić na 
dwie wędki metodą spławi-
kowo-gruntową. Ryby bra-
ły dobrze, szczególnie go-
ściom. Trafiały się też ze-
ra. Sporo zależało od wylo-
sowanego stanowiska. Po-
ławiane ryby nie były duże, 
największą rybą zawodów 
okazał się leszcz.

 Zawody trwały tylko 4 
godziny. Po sygnale ozna-
czającym koniec zawodów 

Komisja Sędziowska ważyła 
„urobek” zawodników. Zwa-
żone ryby wracały do wody, 
gdyż były to zawody na tzw. 
„żywej rybie”. Niech rosną 
dalej. Końcowe wyniki za-
wodów: I miejsce – drużyna 
Szamotuły-miasto, II– Me-
talplast Oborniki Wlkp. III 
– Meduza Oborniki Wlkp. 

Najlepsze zespoły zostały 
uhonorowane okolicznościo-
wymi pucharami, a wśród 
wszystkich uczestników za-
wodów rozlosowano nagro-
dy rzeczowe. Puchary i na-
grody rzeczowe ufundował 
sponsor zawodów – prezes 
firmy DEZPOL Jacek Galas.

 Jezioro Żelazno 
Kolejną areną wędkar-

skich zmagań było jezioro 
Żelazno. Wszystkie spra-
wy organizacyjne, włącznie 
z transportem wędkarzy 
na łowisko, zapewnił orga-
nizator zawodów, czyli Ko-
ło PZW nr 168 „Chrobry”, 
a właściwie to jego Zarząd. 

Frekwencja była dobra – 35 
wędkarzy, w tym 3 wędkar-
ki. Pogoda dopisała – było 
ciepło i słaby wiatr nie pa-
dało. Jednego czego zabra-
kło to konkretnych ryb. Naj-
większą rybą zawodów oka-
zał się leszcz o wadze 0,96 
kg złowiony przez Andrzeja 
Ratajczaka z „Chrobrego”. 

W kategorii „młodzi-
ków” do 55 lat zwyciężył 
Roman Wencka (Oborniki) 
przed Jackiem Nowickim 
(Oborniki) i Łukaszem Gra-
nowskim (Leszno). Wśród 
„starszaków” 55+ najlep-
szy był Marek Kasprowiak 
(Osieczna), a kolejne miej-
sca zajęli Bogdan Gme-
rek (Chrobry) i Zdzisław 
Zabroni (Borek). W ka-
tegorii kobiet triumfowa-
ła Danuta Maik (Chrobry).
Zdobywcy trzech pierw-
szych miejsc w każdej z 
kategorii, a także łowca 
największej ryby, otrzyma-
li okolicznościowe pucha-

ry ufundowane przez Za-
rząd Koła, natomiast na-
grody-upominki zostały roz-
losowane wśród wszystkich 
uczestników zawodów

Na łowisku Jeżewo
Otwarte, towarzyskie za-

wody wędkarskie na łowisku 
Jeżewo rozegrano przy cie-
płej i słonecznej pogodzie, 
która zachęciła 39 wędka-
rzy – w tym aż 4 wędkarki. 
Aby uatrakcyjnić rywaliza-
cję, zawodników podzielono 
na 4 grupy. Łowiono 4 go-
dziny, na dwie wędki, meto-
dą spławikową lub, i grunto-
wą. Zdobyczą wędkarzy była 
przeważnie drobnica – płot-
ki, krąpie, leszczyki i okon-
ki. Zawody rozgrywano na 
„żywej rybie”. W poszczegól-
nych kategoriach zwycięży-
li: kobiety – Beata Rybacka 
(Chrobry), do 40 lat – Łukasz 
Granowski (Leszno), 40-60 
lat – Jacek Nowicki (Oborni-
ki Wlkp.), 60+ lat – Marek 
Przewoźny Marek (Chrobry).

Zdobywcom trzech 
pierwszych miejsc w każ-
dej z kategorii wręczono 
okolicznościowe puchary, a 
upominki wędkarskie roz-
losowano wśród wszystkich 
uczestników zawodów.

Tekst – Zbigniew Jędrys
Foto – Eugeniusz Szaj
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Zapaśnicze zmagania 

Trzy mistrzowskie tytuły  
Trzy złote medale wywalczyli zapaśnicy KS 

Sobieski Poznań na zakończonych w Rado-
miu Mistrzostwach Polski Seniorów - Zapasy 
Styl Klasyczny. Na najwyższym podium stanę-
li Edgar Babayan, Tadeusz Michalik i Tchita-
va Khvicha. 

Wszyscy zapaśnicy z Piątkowa pokazali doskona-
łe umiejętności i wolę walki. E. Babayan nie stracił 
żadnego punktu i wszystkie walki wygrał do zera. T. 
Michalik potwierdził swoją dominację w Polsce spo-
kojnie dochodząc do finału, w którym na punkty 8:0 
pokonał zawodnika gospodarzy Piotra Chudzika. Za-
wodnik, który dopiero od tego roku ćwiczy w KS So-
bieski Poznań – T. Khvicha doszedł w błyskawicznym 
tempie do walki finałowej pokonując po kolei wszyst-
kich zawodników przez przewagę techniczną aby w 
walce finałowej zdeklasować Michała Tracza ze Ślą-
ska Wrocław w 30 sekund. Wszyscy nasi medaliści 
wystąpili w kategoriach olimpijskich, co dobrze ro-
kuje na przyszłość. 

Memoriał J. Moczyńskiego

Olimpiada młodzieży 
Trzy medale indywidualnie i II miejsce drużynowo 

w Polsce wywalczyły zapaśniczki z Piątkowa na zakończo-
nej w Chełmie Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 2020. 
Medale dla KS Sobieski Poznań zdobyły: Maja Kmiecik, 
Olga Zakrzewska i Wiktoria Powałowska. 

Podopieczne Andrzeja Erberta w klasyfikacji drużynowej zajęły II miej-
sce w Polsce, ustępując tylko MKS Cement-Gryf (Chełm)

W sali sportowej na Piątkowie rozegrano XIV Memo-
riał Józefa Moczyńskiego. W trudnych covidowych czasach 
udało się zorganizować międzynarodowe zawody z silną ob-
sadą i emocjonującymi walkami. 

W klasyfikacji drużynowej  I miejsce zajął KS Sobieski 
Poznań przed UKS Jedynka (Kostrzyn n/Odrą). Zawod-
nicy rywalizowali na 4 matach z pełną obsadą sędziow-
ską. Wśród zawodników najlepiej spisali się Sebastian War-
choł kat. 85+ kg, Jan Niedzielski kat. 68 kg i Adam Grand-
ke kat. 57 kg, którzy wywalczyli złote medale w swych ka-
tegoriach wagowych.

Mistrzostwa młodzików
Dwa medale to dorobek dziewczyn z KS Sobieski Po-

znań, które pod wodzą trenera A. Erberta wzięły udział  
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików - Zapasy 
Kobiet. W Pelplinie z bardzo dobrej strony pokazały się 
Milena Januchta, kat. 66 kg i Karina Borkowska w kat. 
54 kg, które wywalczyły brązowe medale. Blisko podium 
zameldowała się również Laura Kabulak. W klasyfikacji 
drużynowej dziewczyny zajęły piąte miejsce . 

Tekst i foto - Maciej Kula
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Os. Jana III Sobieskiego

Z wygodami dla ludzi i… ptaków

Przy prowadzeniu ro-
bót modernizacyjnych 
budynków, zwłaszcza 
wielokondygnacyjnych 
ulubionych przez ptaki, 
trzeba uwzględniać okre-
sy ich ochrony. W poło-
wie października mogły 
więc dopiero  ruszyć pra-
ce przy remoncie elewa-
cji budynku 27. Jego fi-
nałem będzie nowator-
skie rozwiązanie – nu-
mer budynku na odno-
wionej ścianie wykona-
ny zostanie z budek lęgo-
wych dla jerzyków. 

- Kolorowe cyfry z po-
malowanych budek będą się 
wyróżniać na wielkiej jasnej 
płaszczyźnie ściany, gdyż 
będą z niej nieco wystawać. 
Takie rozwiązanie zyskało 
przychylność Rady Osiedla, 
projektanta  i mam nadzie-
ję, że spodoba się także pta-
kom. Zadowoleni powinni 
być także mieszkańcy, gdyż 
wykonana zostanie kom-
pleksowa odnowa elewacji. 
Wymienione będą elementy 
docieplenia, a ściany zosta-
ną odgrzybione i pomalowa-
ne – mówi Maciej Delikta, 
kierownik Administracji os. 
Jana III Sobieskiego i pomy-

słodawca „wpisania” budek 
w numer budynku.

W minionych miesią-
cach powody do zadowole-
nia mogli mieć też posia-
dacze samochodów. Zyska-
li zmodernizowane parkin-
gi przy budynkach 16 i 22. 
Niebawem podobną prze-
mianę przejdzie parking po-

między 12 i 16.  Wykony-
wane są także nowe chod-
niki m.in. pomiędzy budyn-
kami 29, 30 i przy zasieku 
śmietnikowym bud. 22. Dla 
wygody mieszkańców sta-
wiane są na osiedlu kolej-
ne ławki, modernizowane 
place zabaw a także przyby-
wa miejsc postojowych dla 
rowerów.

Wymiana oświetlenia na 
nowoczesne lampy ledowe 
ułatwia życie lokatorom i 
przynosi oszczędności w zu-
życiu energii elektrycznej. 
W bieżącym roku przepro-
wadzono ją w kolejnych klat-
kach schodowych i piwni-
cach budynku 12, od B do 
G. Oszczędne lampy z czuj-
nikami ruchu instalowane 
są również nad 112 wejścia-
mi do klatek schodowych w 
budynkach niskich. Przy-
stąpiono również do wy-
miany kilkunastoletnich i 
mocno wyeksploatowanych 
kaset domofonowych. No-
we sprawniejsze urządze-
nia zainstalowano w budyn-
kach od 32 do 38 oraz 43 i 
44. W kolejnych latach bę-
dą one systematycznie wy-
mieniane w następnych bu-
dynkach. 

Kontynuowany jest pro-
gram remontów dźwigów 
osobowych, co oznacza wła-
ściwie instalowanie całko-
wicie nowych przestron-
niejszych i wygodniejszych 
wind. W tym roku zmo-
dernizowano cztery dźwigi 
w budynku 6, trwają prace 
w budynku 26 A. W przy-
szłym roku planowany jest 
remont 6 dźwigów w budyn-
ku 26 B, C i D. Docieplane 
są kolejne stropy piwniczne, 
w tym roku prace wykona-
no  w budynku 3, w przy-
szłym przeprowadzone zo-
staną w budynku 7. W tym 
też budynku w 2021 roku 
zostaną wymienione  pozio-
my kanalizacji sanitarnej w 
wejściach D-G.

Spore i skomplikowane 
przedsięwzięcie, zwłaszcza 
w czasach obostrzeń sani-
tarnych związanych z ko-

ronawirusem stanowi wy-
miana wodomierzy, która 
z uwagi na okres ich lega-
lizacji musi zostać przepro-
wadzona. Nowych urządzeń 
zainstalowano ponad dwa 
tysiące. W przyszłym roku 
trzeba będzie wymienić po-
dobną liczbę. Podczas prac 
przestrzegane muszą być 
wszelkie rygory sanitarne. 
Obowiązują one także pod-
czas prowadzonych przeglą-
dów instalacji gazowych i 
wentylacji.

Remontów i napraw wy-
konuje się więc na osiedlu 
wiele – te wymienione to 
tylko część prac. Nie są to 
może wielkie spektakular-
ne przedsięwzięcia, ale w 
sumie przyczyniają się one 
do ułatwiania życia miesz-
kańcom oraz poprawy este-
tyki osiedla. Pośród odno-
wionych budynków i chod-
ników, zadbanej zieleni i łąk 
kwietnych mieszka się coraz 
przyjemniej.

- Trochę więc szkoda, że 
z uwagi na pandemię mu-
sieliśmy zrezygnować z pół-
kolonii oraz tradycyjnych fe-
stynów organizowanych na 
naszym osiedlu. Udało nam 
się jednak przeprowadzić 
letnie plenerowe koncerty 
smyczkowe  i cykl imprez 
dla dzieci pod hasłem „Lato 
na Sobieskim”. Przez waka-
cje trzy razy w tygodniu od-
bywały się dla nich zajęcia 
rekreacyjne. Ich animator-
ki miały wiele pomysłów na 
ciekawe gry i zabawy, były 
też kąpiele w mgiełce wod-
nej, dyskoteki, przedstawie-
nia teatralne oraz upominki 
dla licznych uczestników. La-
tem wiele się działo na osie-
dlu, tym bardziej że odby-
wały się współorganizowane 
przez administrację zajęcia 
w ramach programu Aktyw-
ne Piątkowo oraz spotkania 
i koncerty Estrady Poznań-
skiej – mówi M. Delikta. (i)
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Pierwsze biegi po zdrowie 
W przedszkolu na zdrowo i sportowo

Dzieci z Przedszkola nr 
35 im. Króla Maciusia I na 
os. Bolesława Chrobrego do-
skonale wiedzą jak dbać o 
swoje zdrowie oraz jak waż-
ny w życiu człowieka jest 
ruch. Dlatego też nie za-
stanawiając się ani chwili 
przyłączyły się do VI Ogól-
nopolskiej Akcji „Sprintem 

do maratonu”.  Każdy ma-
ły biegacz zjadł w przed-
szkolu zdrowe i pożywne 
śniadanie, rodzice zadbali o 
wygodny, sportowy strój dla 
dzieci – oczywiście odpo-
wiedni do warunków atmos-
ferycznych, a panie przygo-
towały numery startowe, 
przeprowadziły rozgrzewkę 

i biegały razem z dziećmi. 
Radość dzieci była duża i 
już czekają na kolejną akcję.

Łączny pokonany przez 
małych sportowców dystans 
wyniósł 8500 m. Jednak w 
tej akcji nie liczy się dy-
stans, lecz dobra zabawa 
i promowanie ruchu dla 
zdrowia.

M. Heigelmann, A. Jankowska
nauczycielki z Przedszkola 
nr 35 im. Króla Maciusia I

Zmiany nieuniknione

To był hit, a co będzie?
Zdjęcia przedstawiają jak zmieniał się krajobraz zachodniej 

części osiedla Stefana Batorego. Najpierw był tu plac budowy, 
potem jedno z pierwszych w Poznaniu wielkich centrów han-
dlowych – Hit, które później przejęło Tesco. Jeszcze ono dzia-
ła, ale wielka sieć handlowa, która przed kilku laty domino-
wała na polskim rynku, zdecydowała już o wycofaniu się z na-
szego kraju. 

Przyszłość poszczególnych obiektów Tesco, których w samym Po-
znaniu jest kilka, stoi teraz pod znakiem zapytania. Niektóre zapewne 
będą kontynuowały działalność w ramach innych wielkich konsorcjów 
handlowych. Co natomiast z centrum przy ul. Opieńskiego? Zostało 
ono przejęte przez znaną firmę developerską Echo Investment prawdo-
podobnie więc w przyszłości wyrosną tam budynki mieszkalne. Trud-
no jednak powiedzieć - zwłaszcza w okresie pandemii, która wpływa 
niekorzystnie na gospodarkę - kiedy rozpoczną się wielkie inwestycje 
na tym terenie. Na razie obiekt handlowy funkcjonuje i może to jesz-
cze potrwać. Tym bardziej że oprócz marketu Tesco działa tam kilka 
innych znanych firm, jak na przykład CCC czy Jysk.

Dla mieszkańców piątkowskich osiedli przyszłość wielkiego centrum 
handlowego, z którego usług korzystają od lat ma duże znaczenie. Jego 
nagłe „zniknięcie” oznaczać będzie sporo niedogodności. Również moż-
liwość znacznego „dogęszczenia” osiedlowej zabudowy nie wywołuje en-
tuzjazmu dotychczasowych mieszkańców. Niepokój budzą zwłaszcza kwe-
stie związane z parkowaniem pojazdów. Deweloperzy zwykle chętnie bu-
dują mieszkania, ale o miejscach parkingowych niezbędnych ich lokato-
rom jakoś zapominają. Trzeba mieć nadzieję, że tym razem tak nie bę-
dzie. Władze spółdzielni zapowiadają, że będą stać na straży interesów 
mieszkańców pobliskich budynków. Ewentualna przyszła inwestycja nie 
może wiązać się z pogorszeniem ich warunków mieszkaniowych.

Może jednak wielkie centrum handlowe, które wrosło w krajobraz 
Piątkowa i położone jest w bardzo dogodnym punkcie, w pobliżu dworca 
PST i kampusu uniwersyteckiego, przetrwa zawirowania i  będzie nadal 
wypełniać, choć pod inną marką, funkcje dla których je zbudowano.
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KALENDARIUM PSM 
 3 listopada -  Komisja ds. aktów prawnych 

Rady Nadzorczej

 5 listopada - Komisja Członkowsko-Samorządowa RN

17 listopada - Komisja Rewizyjna RN

19 listopada - zebranie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej
O termomodernizacji i planach remontowych

To wynik przetargu, 
a nie kosztorys inwe-
storski zdecyduje o rze-
czywistych kosztach wy-
konania termomoderni-
zacji budynku nr 37 na 
os. Bolesława Śmiałego 
– stwierdzono po długiej 
debacie członków Ra-
dy Nadzorczej z przed-
stawicielami mieszkań-
ców wieżowca, którzy 
zaangażowali się w re-
alizację tego wielkiego 
i kosztownego przedsię-
wzięcia.

Wrześniowe posiedzenie 
Rady Nadzorczej Poznań-
skiej Spółdzielni Mieszka-
niowej rozpoczęło się od wy-
słuchania wystąpienia re-
prezentantów mieszkańców, 
którzy przedstawili uwagi 
do sposobu przygotowywa-
nia inwestycji. Wskazywa-
li, że długo musieli cze-
kać na odpowiedzi zarzą-
du na swe pisma oraz by-
li niedostatecznie informo-
wani o zakresie przewidy-
wanych robót, ich kosztach 
oraz spodziewanych korzy-
ściach z przeprowadzonej 
termomodernizacji. Wątpli-
wości wzbudziło opracowa-
nie kosztorysu inwestorskie-
go przez firmę wyłonioną w 
przetargu. Dowodzili, że był 
on zdecydowanie za wysoki. 
Po dyskusjach z przedstawi-
cielami firmy powstały kolej-
ne niższe wersje kosztory-

su. Jednak, jak podkreśla-
li radni w dyskusji, to nie 
kosztorys, ale wynik ogło-
szonego przetargu na wy-
konanie prac termomoder-
nizacyjnych w budynku nr 
37 będzie decydował o rze-
czywistych kosztach przed-
sięwzięcia. Dlatego przed-
stawiciele mieszkańców po-
stulowali o włączenie ich re-
prezentantów w skład komi-
sji przetargowej, która prze-
analizuje oferty wykonaw-
ców i wybierze optymalną, 
najkorzystniejszą dla miesz-
kańców. Rada Nadzorcza 
zaakceptowała wniosek o 
powołaniu w skład komisji 
przetargowej przedstawicie-
li mieszkańców.

Do ich oczekiwań o 
przedstawienie pełnych in-
formacji na temat korzyści, 
jakie przyniesie termomo-
dernizacja, odniósł się wice-
prezes zarządu PSM Michał 
Tokłowicz. Przepraszając za 
być może niezadowalające 
wszystkich mieszkańców bu-
dynku informacje, wskazy-
wał że dopiero po rozstrzy-
gnięciu przetargu oraz wy-
braniu formy finansowania 
przedsięwzięcia będzie moż-
na przedstawić szczegóło-
we wyliczenia. Niewątpliwie 
termomodernizacja popra-
wi estetykę budynku oraz 
przedłuży żywotność budyn-
ku, natomiast oszczędności 
z tytułu ogrzewania uzależ-

nione będą od wielu czynni-
ków, choćby pogody. Podkre-
ślił, że mieszkańcy budynku 
mogą liczyć na solidaryzm 
spółdzielczy przy staraniach 
o dofinansowanie przedsię-
wzięcia oraz na kredyt z ban-
ku lub z programu Jessica2, 
jednak to oni poniosą kosz-
ty termomodernizacji i będą 
je spłacać przez lata. Dlate-
go muszą sami zdecydować 
o jej przeprowadzeniu po 
otrzymaniu szczegółowych 
wyliczeń.

Radna Urszula Cicha 
przypomniała, że odbyło się 
kilka zebrań z mieszkańca-
mi oraz ich przedstawicie-
lami, podczas których in-
formowano o zasadach pro-
wadzenia termomoderniza-
cji w spółdzielni. Przewod-
nicząca Komisji Rewizyj-
nej Mirosława Musielińska-
-Klemke dodała, że na po-
czątkowym etapie przygoto-
wywania przedsięwzięć ter-
momodernizacyjnych jest 
wiele niewiadomych. Warto 
jednak rozmawiać z miesz-
kańcami i doprowadzić spra-
wę docieplenia budynku nr 
37 do pomyślnego finału.

Następnie radni zapo-
znali się z wynikami ekono-
micznymi spółdzielni za sie-
dem miesięcy, które są do-
bre. W dyskusji nad plana-
mi remontowymi i eksplo-

atacyjnymi poszczególnych 
osiedli wiceprezes M. Tokło-
wicz wskazał, że na ich reali-
zację może wpłynąć kwestia 
uruchomienia środków z po-
działu zysku spółdzielni. O 
tym zgodnie z prawem mu-
si zdecydować Walne Zgro-
madzenie, które z uwagi na 
koronawirusowe zagrożenie 
na razie nie może się od-
być. O sprawie tej Zarząd 
PSM rozmawiał z poznań-
skim posłem Bartłomiejem 
Wróblewskim. Rozwiąza-
niem mogłoby być przyzna-
nie tymczasowych upraw-
nień Radzie Nadzorczej, by 
kwalifikowaną większością 
zdecydowała o podziale zy-
sku oraz możliwości zacią-
gania najwyższej sumy zo-
bowiązań dla realizacji za-
dań inwestycyjnych.

Po dyskusji nad przed-
stawionymi planami osie-
dli Rada Nadzorcza pod-
jęła uchwałę o ich przyję-
ciu. Zaakceptowała też od-
powiedź na list mieszkańca 
dotyczący wypłaconych diet 
za marzec członkom Rady 
Osiedla Bolesława Śmiałe-
go, choć zdania prawników 
mogą być w tej kwestii róż-
ne, jednak, jak zauważył 
Mariusz Szymczak, Statut 
PSM nie przewidywał sytu-
acji nadzwyczajnych takich 
jak pandemia. (i) 
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ZASADY OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW  
 

Zarząd PSM Poznań prosi aby w sprawach niewymagających osobistej 
obecności w Zarządzie Spółdzielni lub Administracjach  
kontaktować się: 

 

telefonicznie: 61 8272200, 8272244   * 
 

e-mail: info@psm.poznan.pl            * 
 

lub przez skrzynkę podawczą 
 

W sprawach wymagających osobistej obecności w Zarządzie Spółdzielni 
lub Administracjach prosimy umówić wizytę telefonicznie lub mailowo 

 

Na spotkanie przyjdź punktualnie 
 

Do budynku wchodzimy pojedynczo, przed wejściem 
OBOWIĄZKOWO ZDEZYNFEKUJ RĘCE 

 

W czasie spotkania zasłaniaj nos i usta 
 

 

Zachowaj bezpieczną odległość  
 

 

Na spotkanie przyjdź z własnym długopisem 
 

DZIĘKUJEMY! 
*   Telefony i adresy Administracji dostępne są na stronie internetowej 
www.psm.poznan.pl w zakładce „KONTAKT” 

Komunikat
Z dniem 19 października 2020 r. zawieszone zostają do odwołania dyżury członków Zarządu, 

kierowników Administracji oraz zamknięte zostaną kasy Spółdzielni. 
Zarząd PSM Poznań prosi aby w sprawach niewymagających osobistej obecności w Zarządzie Spółdziel-

ni lub Administracjach kontaktować się: telefonicznie, drogą elektroniczną lub korespondencyjnie.  
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Wrastanie w Piątkowo 

Niezatarte ślady bezimiennych…
Listopad jest tra-

dycyjnie czasem na 
choćby krótkie za-
trzymanie się w ży-
ciowym pędzie i 
wspomnienie tych, 
których już nie ma 
między nami. Pielę-
gnujemy tę narodową 
tradycję i oby trwało 
to jak najdłużej. Pa-
miętamy i wspomina-
my głównie tych, któ-
rzy zostali w naszej 
rodzinnej i sąsiedz-
kiej pamięci. Zdarza 
się, że przywołujemy 
z bliższej lub dalszej 
przeszłości także spo-
łeczności, po których 
ślad przysypany zo-
stał kurzem wielkiej 
historii, czy też został zatarty no-
wymi, bliższymi nam, tylko lokal-
nymi wydarzeniami. Dziś króciut-
ko o jednym i o drugim, z naszej, 
piątkowskiej perspektywy.

Mówi i pisze się wiele o tym, co mo-
głoby być lepsze, jak należałoby podno-
sić poziom naszego życia. Mimo spo-
rów w tej sprawie, nieraz bardzo gorą-
cych, zgadzamy się,  że jako społeczeń-
stwo rozwijamy się pomyślnie. Jednak 
w tym dążeniu do lepszej przyszłości, 
przyszedł czas, w którym zbyt wiel-
ką częścią tych, którzy odeszli od nas 
są ludzie młodzi, którzy zrobili to za 
wcześnie, z własnej, zdesperowanej wo-
li. Zrobili to na tyle za wcześnie, że po-
została po nich pamięć, żal i ból nie do 
ukojenia. Samobójstwa ludzi młodych, 
również te rodzinne – rozszerzone - 
stały się zbyt częstymi tragediami, z 
którymi bardzo trudno się pogodzić. 
Na jednym z pomników miłostowskiego 
cmentarza od lat czytam przejmujące 
zapytanie tych, którzy pozostali na tym 
łez padole, skierowane do tego, który 
tam spoczął, bo odszedł za wcześnie i 
który być może teraz gdzieś tam czeka 
na tych, którzy mieli odejść pierwsi i 
w zaświatach czekać na niego: 

Odszedłeś, idziesz, idziesz,
przez jaką noc i ciemność?
Idziesz samotnie, dokąd śpieszysz?
Czemu przede mną?
Poznań, nasza wielkopolska metro-

polia, w jagiellońskich czasach nazy-
wana była najpiękniejszym miastem 
Rzeczypospolitej. Podobnie rozwinęły 
się okolice tego miasta i trwało to aż 
do czasu panowania w Rzeczypospoli-
tej szwedzkiej dynastii Wazów i mają-
cego z tym związek - „szwedzkiego po-
topu”. Po tym nieszczęściu nastąpiły 
jeszcze wojny północne wieku osiem-
nastego, które zniszczyły, wprost spu-

stoszyły Poznań i Wielkopolskę. Krót-
ko przed rozbiorami, od porządkowa-
nia Poznania, odbudowę rozpoczęła 
Komisja Dobrego Porządku. Rozpo-
częło się także zasiedlanie opustosza-
łych wielkopolskich miejscowości. Z 
tamtego czasu w pozytywnej, poznań-
skiej pamięci zachowało się przyjście 
do pustych podpoznańskich wsi dol-
nofrankońskich Bambrów z Bawa-
rii, którzy byli katolikami. Ale z za-
chodu przychodzili też nowi osadni-
cy z innych krain niemieckich, któ-
rzy byli ewangelikami a z południa 
do Wielkopolski przychodzili nawet 
Czesi, także nie katolicy. Ze wschod-
nich kresów Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów przywędrowali „Litwini”, 
jak kiedyś nazywali siebie mieszkań-
cy obecnej Białorusi. Wielkopolska 
ożyła. Świadectwami tamtych działań 
są nazwiska wielu wielkopolskich 
rodzin, tak te z charakterystycznym, 
wschodnim brzmieniem, jak i te 
spolszczone niemieckie, a także te o 
czystym brzmieniu niemieckim. Osad-
nicy wrośli w Wielkopolskę tak bar-
dzo, że wielu z ich potomków nie za-
chowało nawet świadomości swego 
pochodzenia a często także wcześniej-
szej religii. W wielu wielkopolskich 
rodzinach zachowała się jednak świa-
domość tej bogatej, wielokulturowej 
przeszłości. Pomogła w tym profesor 
Maria Paradowska, która przywróciła 
pozytywną pamięć o Bambrach. Sto-
jąca na rynku Starego Miasta studnia 
ze statuą Bamberki tę pamięć także 
utrwala.  Niewielu wie, że do postaci 
Bamberki pozowała dziewczyna z Piąt-
kowa, zatrudniona w jednej z winiarni 
na Rynku Starego Miasta. 

Nieco później, podczas rozbiorów 
przyszedł czas przesiedleń pod nie-
mieckim patronatem państwowym, 

mający na celu zger-
manizowanie Wielko-
polski i ta akcja ko-
lonizacyjna w polskiej 
świadomości utrwaliła 
się jako zdecydowanie 
negatywna. O tamtym 
czasie poetka napisa-
ła: „Nie będzie Niemiec 
pluł nam w twarz, ni 
dzieci nam germanił”. 
Dodać tu jednak trzeba, 
że w naukowych opra-
cowaniach o tamtym 
czasie można przeczy-
tać, że pruscy przybysze 
zdominowali zasiedzia-
łą ludność olęderską i 
bamberską. Można więc 
zapytać: Czemu tych 
wcześniejszych przyby-
szów, głównie z zachodu 

– Olędrów i Bambrów – pruska wła-
dza próbowała zdominować a w domy-
śle zgermanizować? Nie byli przecież 
rdzennymi Wielkopolanami i w więk-
szości przywędrowali z zachodu. Wy-
chodzi na to, że oni wrośli w tę zie-
mię, stali się tutejsi, wielkopolscy tak 
bardzo, że przeszkadzało to ówczesnej 
pruskiej władzy. A potomkowie tych 
przybyszów poszli po pierwszej woj-
nie światowej do Powstania Wielko-
polskiego a niewiele później na drugą 
wojnę światową, jako polscy żołnierze, 
obrońcy swojej Ojczyzny. 

Osadnicza wieś Schoenherrnhau-
sen, założona na części dawnej wsi 
Piątkowo, pomimo swej bardzo krót-
kiej historii, pozostawiła po sobie do 
dziś jeszcze widoczne ślady, choć sła-
bo rozpoznawane jako niemieckie. Nie 
jest to dziwne, tym bardziej, że wcale 
nie do końca mamy za sobą czas in-
tensywnego zacierania śladów obec-
ności Niemców tak w Wielkopolsce, 
jak i w całym naszym kraju. Tu, na 
Piątkowie też mamy przykład takiego 
działania. Miejsce, które trudno na-
zwać nietrwałym, zniknęło. To ewan-
gelicki cmentarz - miejsce zdawać by 
się mogło niewadzące nikomu. A na 
tym cmentarzu, istniejącym jeszcze w 
latach pięćdziesiątych, spoczęli miesz-
kańcy Schoenherrnhausen, przodko-
wie tych Niemców, którzy pozostali na 
Piątkowie po odrodzeniu się Polski po 
pierwszej wojnie światowej, spolonizo-
wali się a także w dużej części prze-
szli na katolicyzm. Wspomnijmy więc, 
choć w ten sposób, ten jeden raz w 
roku, owych już bezimiennych, z któ-
rych znaczna część na wieczny spoczy-
nek trafiła na nieistniejące już wielko-
polskie cmentarze ewangelickie, także 
na ten piątkowski. 

Hubert Owczarek
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Konkurs Literacki w cieniu wirusa

Potyczki na 240 utworów
Dowodząca Klubem „Przyjaciele” na 

osiedlu Bolesława Chrobrego – poznań-
ska animatorka kultury - Sylwia Czuba-
ła zorganizowała Konkurs Literacki on 
line, obejmujący różne sposoby – formy 
pisania: opowiadanie, wiersz, piosenkę... 
Teksty nadsyłano mailem, ale można by-
ło je też przetelefonować. Te ułatwienia 
spowodowały, że uczestnicy nadesłali 
znaczną liczbę utworów – 240. Konkurs 
wygrał Andrzej Sikorski – członek Sto-
warzyszenia Pisarzy Polskich, archeolog 
prowadzący wykopaliska na Placu Kole-
giackim, na terenie ongiś tu istniejącej 
Kolegiaty św. Marii Magdaleny.

Oto fragmenty nagrodzonych tek-
stów, także ten nawiązujący do tragicz-
nej śmierci poznańskiego poety Andrze-
ja Babińskiego, duchowego patrona Klu-
bu Literackiego „Dąbrówka”.

wywraca do góry nogami
żeby tylko nie poczuć w kącie ust soli

nie latam po mieście - zamknięte do od-
wołania
pod pewne cichsze niż stąpanie konia (1)
(właśnie ozonują karetkę)

(1) fragment wiersza Andrzeja Babińskie-
go (1938-1984)

w windzie
- pani mówiła dziś w przedszkolu, że ta 
choroba w masce nie zjada dzieci
są za małe

Drugie miejsce zajął artysta – ma-
larz Jan Wojciech Malik wierszem po-

święconym patronowi osiedla – Bolesła-
wowi Chrobremu. Oto fragmenty tek-
stu, w którym okazuje się, że król jest 
emerytem z Piątkowa, z PRL-u...

OBCHa
Bolesławie mieszkasz tutaj nie od wczo-
raj.
Korona na twej głowie od lat tysiąca.
Osiedle jak inne dookoła: bloki, bloki.
Pustynia wśród nich wielka, szaleje CO-
VID.
[ … ]
Jesteś zasłużonym emerytem PRL-u.
Masz adres królewskiego osiedla dla 
ZUS-u.
Ty jesteś królem wśród bloków z betonu
otoczonych innymi królami z naszej hi-
storii:
Batory, Zygmunt, Jagiełło, Sobieski z 
Marysieńką.

Utalentowana poetka, członkini 
Związku Literatów Polskich, nauczy-
cielka matematyki z Turowa k/Poznania 
– Anna Landzwójczak- nadesłała piosen-
kę, która zajęła III miejsce. Oto ostatnie 
wersy jej utworu: 

Tak trzeba
Choć czas się zachwiał w swej pewności
staraj się złapać równowagę.
Kartkę z wizjami i planami 
wyrzuć bez brania pod rozwagę.

Znajdź swoją przystań z pomostem rąk,
po którym dojdziesz do brzegu.
Świat się zatrzymał tylko na chwilę
w tym ciągłym, zwariowanym biegu.

Ref:
Tak trzeba, wiem,
poznałem to, poczułem,
że darowany dzień
jest wyjątkowym cudem.

III miejsce jury przyznało także Kry-
stynie Wojciech - Ratajczak (członkini 
Klubu Literackiego „Dąbrówka”) poet-
ce i malarce. Krystyna jest z profesji 
chemiczką.

W oczekiwaniu na cud
(Wielki Piątek, dnia 10 kwietnia 2020 r.)

Zaróżowiony świt
pachnie strachem
Siedzimy
w naszych więzieniach bez krat
W nich
małe okienka nadziei
Nasze różańce wytarte
Bezszelestnie
anioł śmierci
ociera się nam o plecy
O szybę
uderzyła sikorka
Wije gniazdo w pobliżu
Wypatrujemy gołębicy
z zieloną gałązką
i oczekujemy cudu.

Osiedlowy Klub „Przyjaciele” zaini-
cjował też projekt  „e-Kronika seniora”, 
którego finałem będzie wydanie elektro-
niczne książki zawierającej różne formy 
i tematy wypowiedzi seniorów.

Jerzy Grupiński
opiekun Klubu Literackiego „Dąbrówka”

Opiekunka 
szuka pracy

Zaopiekuję się troskliwie starszą 
osobą. Jestem uczciwą, sumien-
ną i empatyczną. Posiadam refe-
rencje i doświadczenie w opiece. 

Tel. 609 623 474.

Wsparcie d la lokalnych inicjatyw
Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju zaprasza na spotkania w ra-

mach projektu Centrum Inicjatyw Lokalnych CIL Piątkowo 2020, które umożli-
wią bliższe poznanie się oraz zaplanowanie działań do wspólnej realizacji w latach 
2021+. Październikowe „Poznajmy się” w ramach CIL Piątkowo Zachód odbyły się 
w świecie cyfrowym poprzez platformę ZOOM. Kolejne pod hasłem „Przyszłość 
Piątkowa” planowane jest 25 listopada o godz. 17 w PCK Dąbrówka. Zaintere-
sowani proszeni są o kontakt ze Stowarzyszeniem Centrum Promocji Ekorozwo-
juhttp://www.cpe.info.pl; tel. 48 727 918 596, mail: arkadiusz.zacharzewski@cpe.info.pl

Ważne nie tylko dla posiadaczy piesków 

Przyjemności i powinności
Osiedlowym trawni-

kom i rabatom najbar-
dziej dają się we znaki 
susza oraz… pieski. Śla-
dy obecności sympatycz-
nych czworonogów by-
wają bardzo niesympa-
tyczne. Dlatego w wielu 
miejscach administracje 
osiedli zainstalowały ta-
bliczki przypominające 
właścicielom piesków o 
ich powinnościach.

Niestety, wielu miłośni-
ków zwierząt „udaje”, że ich 
nie widzi albo, że nie potrafi 
czytać i nie sprząta po swo-
ich pupilach. A tych jest co-
raz więcej na osiedlach. Ile? 
Nikt nie wie. Na podstawie 
prowadzonej przez miasto 
akcji czipowania zwierząt 
szacuje się, że poznania-
cy posiadają ponad 45 tys. 
czworonogów. Wydaje się, 
że jest ich znacznie więcej. 

Ich właściciele, będący 
wszak miłośnikami zwie-
rząt, powinni przestrzegać 
wszelkich zasad związa-
nych z posiadaniem zwie-
rząt. Dbanie o nie i sprzą-
tanie po nich jest oczywi-
stością. Chociaż niektórym 
trzeba o tym przypominać. 
Natomiast obecnie szcze-
gólnego znaczenie nabiera 
konieczność  zaszczepienia 
przeciw wściekliźnie swych 

podopiecznych. Zwłaszcza 
że podczas spacerów łatwo 
o ich choćby przypadkowy 
kontakt z dzikimi zwierzę-
tami, które mogą być nosi-
cielami tej groźnej choroby. 
Zresztą coraz częściej dziki 
czy sarny goszczą pomiędzy 
blokami. Dlatego posiada-
cze piesków w trosce o na-
sze wspólne bezpieczeństwo 
powinni wywiązać się z obo-
wiązku szczepienia psów.   
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Prosto z miasta 

Taki ten zamaskowany świat
Najlepiej byłoby założyć maseczki na 

oczy, żeby nie oglądać tego wszystkiego 
co przez koronowirusa w kraju, a także 
w Poznaniu, się wyrabia. Niestety, nie 
można, trzeba je nosić na gębie. A wi-
rusowe paskudztwo coraz bardziej daje 
się nam we znaki i współżycie z nim 
staje się nie do wytrzymania. Wyeksmi-
tować go też nie można. Na dobrą spra-
wę, mimo kilku miesięcy obcowania z 
nim i wytężonej pracy najlepszych na-
ukowców oraz największych światowych 
laboratoriów, nadal nie wiadomo co to 
właściwie jest, skąd się wzięło i jak od-
działuje na nasz organizm. Atakuje bo-
wiem nie tylko gardło, płuca, serca czy 
wątrobę ale zdaje się, że także mózgi. 
Chociaż te ostatnie przypadki wyjaśnia-
łyby wiele z tego co się dzieje. 

H H H
W siłę rośnie bowiem nie tylko ko-

ronawirus ale także szeregi tych, którzy 
negują jego istnienie. Przez Poznań oraz 
wiele innych miast przemaszerowały ich 
setki domagając się zaprzestania anty-
cowidowych działań i głosząc, że cała 
pandemia jest tylko propagandowym 
wymysłem wiadomych sił. Koronawirus 
nie docenił wysiłków swych sprzymie-
rzeńców i wielu z nich trafiło już na 
oddziały zakaźne. Zapadli na chorobę, 
której istnienie z takim poświęceniem 
negowali. Widać bestia, z którą przy-

szło się mierzyć ludzkości, jest nie tylko 
zaraźliwa ale także złośliwa.

H H H
Nic sobie nie robi ze szczepionek, 

bo na razie są one tylko zapowiadane. 
Wynalezienie cudownej szczepionki prze-
kładane jest z miesiąca na miesiąc. Na 
progu pandemii zapowiadano, że będzie 
jesienią, teraz już mówi się, że jesienią 
ale przyszłego roku. Cowidowego antido-
tum nie widać a jeszcze gorzej, że tra-
dycyjnej szczepionki przeciw grypie też 
nie ma. Tymczasem chętnych do jej bra-
nia jest bardzo wielu. Pojawienie się w 
Poznaniu pierwszych szczepionek prze-
ciw grypie sprawiło, że przed nieliczny-
mi przychodniami, w których były do-
stępne, rozgrywały się dantejskie sceny. 
Tłumy zamaskowanych seniorów walczy-
ły o nie w kolejkach jak o życie. Two-
rzyły się nawet komitety kolejkowe jak 
za najlepszych czasów komuny. Emocje 
podgrzewało ufundowanie przez miasto 
kilku tysięcy darmowych szczepionek, 
choć chętnych seniorów jest przecież w 
Poznaniu kilkadziesiąt tysięcy. Zorgani-
zowano więc im pseudozdrowotne wy-
ścigi po darmowe zastrzyki.

H H H
Wirus komunikacyjnych ekspery-

mentów zagnieździł się na dobre w gło-
wach miejskich urzędników. Najpierw 
na progu roku szkolnego postanowili 

zakazać dowożenia dzieci samochoda-
mi pod jedną ze szkół a potem w twór-
czym zapale przerobili odcinek ul. Gło-
gowskiej z dwupasmowego w jednopa-
smowy, ale za to z pasem dla rowerów. 
Wszystko to oczywiście w trosce o bez-
pieczeństwo oraz usprawnienie ruchu 
samochodowego w śródmieściu. Wyniki 
tych przedsięwzięć zdają się być całko-
wicie odmienne od oczekiwanych. Ale 
opiniami zmotoryzowanych od dawna 
nikt się nad Wartą nie przejmuje. Po-
dobnie jak użytkownikami innych środ-
ków komunikacji miejskiej. W trosce o 
nich wprowadzono kolejne ogranicze-
nia prędkości jazdy Poznańskiego Szyb-
kiego Tramwaju. Wolny szybki tram-
waj, jest to jakieś osiągnięcie. Zwłasz-
cza, jak lubi podkreślać prezydent, w 
wolnym mieście Poznaniu.

H H H
Normalnie to chyba nigdy nie by-

ło, ale przynajmniej było wiadomo jak 
powinno być. W czasach zarazy poję-
cia normalności i nienormalności ule-
gły dalszemu rozchwianiu. Urzędy, szko-
ły czy fabryki mogą pracować, zdalnie, 
hybrydowo albo wcale nie funkcjono-
wać. I wszystko to trzeba uznawać za 
normalne, choć przecież normalne nie 
jest. Ale takie czasy. Czy jednak doży-
jemy lepszych?

WIST

  

Wokół Piątkowa
W słonecznej Gruzji

Ulica Gruzińska znajdu-
je się w sąsiedztwie Piąt-
kowa na osiedlu Wichrowe 
Wzgórze, to boczna od Ar-
meńskiej. Państwo, które-
mu patronuje, najczęściej 
kojarzy się z charaktery-
stycznymi strojami, folklo-
rem, muzyką i winem. 

W starożytności obszar 
ten nosił miano Kolchidy, w 
66 roku p.n.e. został podbi-
ty przez Pompejusza i włą-
czony w granice cesarstwa 
rzymskiego. Bardzo waż-
ny w dziejach tej ziemi był 
rok 337, gdy król Mirian III 
przyjął chrześcijaństwo; w 
ten sposób Gruzja stała się 
drugim na świecie po Arme-
nii krajem chrześcijańskim. 

Obszar Gruzji niemal za-
wsze, ze względu na swoje 
położenie, był terenem wo-
jen i najazdów Mongołów, 
Persów i Turków. Mimo 
wszystko pomiędzy XI i XIII 

wiekiem państewko osią-
gnęło szczyt potęgi, zwłasz-
cza za rządów króla Dawi-
da Budowniczego i królowej 
Tamary. Załamanie nastąpi-
ło w połowie XVIII wieku, 
gdy wprawdzie wyzwolono 
się spod władzy muzułmań-
skiej, ale wymuszono podpo-
rządkowanie kraju Rosji. W 
latach 1801 – 1810 w grani-
cach Imperium Rosyjskiego 
znalazła się najpierw Gru-
zja wschodnia (Królestwo 
Kartii i Kachetii), a potem 
zachodnia: Królestwo Ime-
retii.

Początkowo Gruzinom 
nie było źle pod rządami Pe-
tersburga, nie przeszkadza-
no im w rozwoju tradycji i 
kultury, szlachta gruzińska 
była zrównana w prawach z 
rosyjską, los krainy wiązano 
z Rosją. W tym czasie, gdy 
wielu baronów kurlandz-
kich służyło w armii rosyj-

skiej, karierę w armii car-
skiej robili także dowódcy 
pochodzenia gruzińskiego, 
jak choćby słynny z czasów 
Aleksandra I książę Piotr 
Bagration. Okres ten skoń-
czył się w 1864 roku, gdy po 
serii stłumionych powstań 
na terenie północnego Za-
kaukazia, Gruzja została 
poddana zdecydowanej ru-
syfikacji. W 1905 roku do-
szło do ostrych protestów, 
ale mniej na tle narodo-
wym, a bardziej w związku 
z położeniem robotników w 
nowych, kapitalistycznych 
realiach.

Jednak świadomość na-
rodowa i państwowa Gruzi-
nów nie zaginęła. W dniu 
22 kwietnia 1918 roku Gru-
zja weszła w skład Zakauka-
skiej Demokratycznej Repu-
bliki Federacyjnej. W trzy 
lata później bolszewicy pod-
bili ten obszar, a rząd gru-

ziński musiał wyemigrować 
do Turcji. To w tym cza-
sie około 200 oficerów ar-
mii gruzińskiej podjęło służ-
bę kontraktową w Wojsku 
Polskim. W samej Gruzji 
zaś powołano Gruzińską So-
cjalistyczną Republikę Ra-
dziecką, a w latach 1921-
1924 działała antyradziec-
ka partyzantka gruzińska.

Od 1991 roku, z chwilą 
rozpadu ZSRR, tendencje 
niepodległościowe wystąpi-
ły także w Gruzji. Proces 
nie następował spokojnie: 
w latach 1991-1992 toczy-
ła się wojna w Osetii Połu-
dniowej, a w 1992 – 1993 
wojna w Abchazji. Dalsze 
losy powstałego samodziel-
nego państwa gruzińskiego 
toczyły się i toczą nadal w 
atmosferze korupcji i nie-
pokojów, nieustannych kon-
fliktów i lokalnych wojen.

 Marek Rezler
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W pałacu, zamku i parku

Śpiewająca wyprawa chóru „Korona”
W piękną słoneczną wrześniową 

sobotę, zespół wokalny „Korona” z 
osiedla Bolesława Śmiałego wyje-
chał na całodniową wycieczkę szla-
kiem Zamków Wielkopolskich do 
Antonina i Gołuchowa. W podróży 
natrafiliśmy na wiele niespodzia-
nek. Należały do nich między inny-
mi nowe, pięknie rozbudowane ob-
wodnice Jarocina i Pleszewa.

Pierwszym przystankiem był pałac 
myśliwski Antoniego Radziwiłła w An-
toninie. W parku przy wejściu powitał 
nas pomnik Fryderyka Chopina, który 
koncertował w nim w 1827 i 1829 roku. 
Tutaj skomponował kilka utworów dedy-
kowanych rodzinie gospodarza.

Niestety, w tym okresie corocz-
nie odbywa się Festiwal Chopinow-
ski  „Barwy jesieni w muzyce”, dlate-
go nie dane nam było zwiedzanie wnę-
trza i podziwianie eksponatów pałacu 
letniego. Przepiękny widok jeziora, roz-
legły angielski park dendrologiczny z 
mnóstwem różnorodnych drzew i krze-
wów, oraz romantyczne alejki wynagro-
dziły nam nieprzewidziane niedogodno-
ści związane ze zwiedzaniem. Ruszyli-
śmy zatem w dalszą podróż i pojecha-
liśmy do Gołuchowa.

W stylowej restauracji „Zamkowej”, 
na ścianach której wisiały olbrzymie i 

oryginalne obrazy Jana Działyńskiego, 
Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej zje-
dliśmy wszyscy smaczny obiad i w do-
brych humorach udaliśmy się na zwie-
dzanie zamku i parku w Gołuchowie.

Olbrzymie wrażenie zrobiło na chó-
rzystach przepiękne położenie zamku 
i płynącej nieopodal rzeczki Ciemnej a 
także olbrzymia różnorodność wieko-
wych drzew i krzewów z różnych stron 
świata około 3 tys. gatunków na pow. 

162 ha. Wyposażeni w maseczki rozpo-
częliśmy zwiedzanie zamkowej galerii. 
Zamek w Gołuchowie to jedna z naj-
większych atrakcji w Wielkopolsce i je-
den z najpiękniejszych romantycznych 
zamków w Polsce.

Zobaczyliśmy kolekcję europejskiego 
malarstwa renesansowego, zbiór staro-
żytnych waz greckich, wspaniałe gobe-
liny, rzadkie okazy mebli, oraz kolekcję 
rzemiosła artystycznego.

Po zwiedzeniu obiektu, przeszliśmy 
spacerkiem do zamkowej kawiarni. Tu-
taj doładowaliśmy nasze „akumulatory” 
aromatyczną kawą i w miłym nastroju 
ruszyliśmy w drogą powrotną do Pozna-
nia. Czas upływał nam bardzo szybko. 
W busie całą drogę rozbrzmiewały po-
pularne piosenki, które intonowały na-
sze koleżanki chórzystki: Genia i Basia, 
a wtórował im cały zespół. Czas ten 
spędziliśmy bardzo miło, sympatycznie 
i pożytecznie, jeszcze bardziej integru-
jąc członków naszego zespołu.

Dziękujemy organizatorce wyjazdu 
– Ludmile Kłos z klubu „Korona”. Na-
szym marzeniem pozostaje chęć częst-
szego uczestnictwa w tego rodzaju wy-
jazdach integrujących naszą lokalną, 
klubową społeczność.

Beata Łuczak 
dyrygent zespołu

Druga Japonia na Piątkowie 

Sukcesy także w sumo 
Klub „Sobieski” sły-

nie nie tylko z zapaśni-
ków, po sukcesy sięga-
ją także jego zawodni-
cy uprawiający sumo w 
ramach Młodzieżowego 
Centrum Sportu. 

Podczas rozegranych  
w Myślenicach koło Kra-
kowa Mistrzostwach Pol-
ski Juniorek i Juniorów 

w Sumo w gronie junio-
rów poznaniacy wywalczy-
li II miejsce w klasyfikacji 
drużynowej zdobywając 56 
punktów, a złotym medali-
stą został  Grzegorz Hilde-
brand w kat. 60 kg. Brą-
zowe medale zdobyli: Mi-
łosz Romanowski, Tade-
usz Werner i Jakub Sie-
miński. 

Dziewczyny w tych zma-
ganiach reprezentowały na-
sze dwie zawodniczki Wik-
toria Powałowska i Oliwia 
Paczkowska. One również 
wywalczyły medale w swo-
ich kategoriach wagowych. 

Teks i foto - Maciej Kula 
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Krzyżówka nr 11

BARAN (21.03 - 20.04). Chociaż koronawirus fest szaleje, tobie wnet skapną 
propozycje ciekawej i całkiem intratnej roboty. Ale zaś lepiej uważaj na szczegó-
ły i posłuchaj dobrych rad starych kumpli.
BYK (21.04 - 21.05). Z wszelkimi wygibami ze starą eką daj se lepiej luz 
i zachowuj wszelkie środki ostrożności. Spotkania zez famułą jakoś przepyn-
kasz, ale zaś uważaj na zdrowie i bejmy w kabzie.   
BLIŹNIĘTA (22.05 - 21.06). Zez borchania i brynczenia na szefów wew robo-
cie nic dobrego nie wyniknie. Przestań się więc stalować i se frechownie poczy-
nać, ale zaś przyłóż się akuratnie do chapania. 
RAK (22.06 - 22.07). Bez to ciągłe siedzenie wew chałupie do łba przychodzą 
ci ino same głupie, choć calkiem przyjemne pomysły.  Ale zaś wew robocie za 
wiela się nie staluj, bo se ino poruty narobisz.
LEW (23.07 - 22.08). Czasy zarazy, która nam nastała, to dobry okres na grun-
towne porzundki wew chałupie. Stare ancugi, dyrdony oraz insze klunkry najle-
piej wyćpnąć na gemyle i lajsnać nowiznę.
PANNA (23.08 - 22.09). Wew jesienny czas przyjdzie ci chapać za dwóch abo 
i trzech kumpli, ale zaś potem z nabitą kabzą bejmów będziesz se mógł polofro-
wać po cołkiem świecie.

WAGA (23.09 - 22.10). Bez nerwów  i stalowania, ale zaś z większym szwun-
giem bierz się do roboty a bejmy same skapną. Masz fi fa do wszystkiego i jak 
trochę pochapiesz, to uzorgujesz ich całką wuchtę. 
SKORPION (23.10 - 22.11). Zamiast ciągłego nygusowania, wystawiania sznu-
py na słonyszko abo glapienia się wew telewizję czy komputer lepiej weź się za 
porzundki abo polofruj trochę dla zdrowotności.
STRZELEC (23.11 - 21.12). Daj se luz i machnij ręką na wirusy oraz insze kry-
zysy i reformy. Jesteś szportowny szczun i sobie poradzisz, a zamiast brynczeć 
lajsnij se nowy ancug abo inszą westkę.
KOZIOROŻEC (22.12 - 20.01). Na świąteczną labę i słodkie nygusowanie zez 
famułą abo znajomą wiarą przyjdzie ci jeszcze poczekać. Ale zaś pomyśl o jakim 
weekendowym wygibie na działkę. 
WODNIK (21.01 - 20.02). Skończ już zez tym nygusowaniem i rozmemłaniem 
oraz ciągłym blubraniem po próżnicy. Przecież jesteś szportowny szczun, masz 
wuchtę fi fnych pomysłów i ino bierz się do chapania.
RYBY (21.02 - 20.03). Zez famułą warto dobrze żyć. Nie borchaj się więc na 
szczunów czy kejtra. Oni trochę poszuszwolić muszą, ale zaś potem, jak ich weź-
miesz na słodkie to będzie całkiem fest.  

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

– Moja żona traktuje 
seks jak pacierz.

- Jak?

- Odmawia.

H H H

- Jak piją matematycy?

- Na potęgę.

H H H

- Jak powiedzieć jednym 
słowem, że żona z teściową 
pojechały na wakacje i za-
brały ze sobą dzieci?

- Yes!!!

H H H

- Co słychać?

- A wszystko dobrze…

- A co dobrego?

- A nic…

Rozwiązanie krzyżówki nr: 11 
Stop koronawirusowi



ECHO 11/304 (XXIII) 15

ul.N
aram

ow
icka

ul. u ycka

TESCO ul. Sielawy

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

  



16  ECHO 11/304 (XXIII)

  

Wędrówki z KOiR

Lekcje historii dużej i małej

Mimo koronawirusowych ogra-
niczeń miłośnicy przygód i podró-
ży nie zaprzestają wędrówek, choć 
wybierają się raczej w podróże bliż-
sze niż dalsze. Spacery po Pozna-
niu i okolicach też mogą dostarczyć 
wielu wrażeń i miłych niespodzia-
nek. A przede wszystkim mają po-
zytywny wpływ na nasze zdrowie.

Edyta Majchrzak przesłała nam 
zdjęcia z weekendowego zwiedzania 

Biedruska (zamieszczamy je na dole 
strony). Jedną z tamtejszych atrakcji, 
jak pisaliśmy w poprzednim numerze, 
jest pałac przemieniony w centrum 
hotelowe. Natomiast w otaczającym 
go parku urządzono panteon narodo-
wy poświęcony bohaterom Powstania 
Wielkopolskiego oraz zgromadzono 
nieco sprzętu wojskowego. Samolot i 
transportery opancerzone budzą duże 
zainteresowanie, zwłaszcza – jak wi-
dać na zdjęciach - wśród najmłodszych 
uczestników turystycznych eskapad.

Jednak w jesienny czas, zwykle 
wszystkie drogi Polaków prowadzą  
na cmentarze. Nekropolie to niezwy-
kłe miejsca. Skłaniają do zadumy nad 
życiem i przemijaniem ale są też do-
skonałą lekcją historii. Tej wielkiej, 
narodowej, ale też tej mniejszej, ro-
dzinnej. Warto więc odwiedzać i po-
znawać dzieje cmentarzy, chociaż na-
leży obecnie przestrzegać wszelkich 
zaleceń sanitarnych.

Na Piątkowie zlokalizowane są aż 
dwa cmentarze. Nie są one tak sław-
ne jak inne polskie czy choćby poznań-
skie nekropolie, jednak one również 
mają swój niezwykły urok. Szczegól-
nie wyróżnia się położony niemal w 
środku osiedla Bolesława Chrobrego, 

nie opodal kościoła Opatrzności Bożej  
tzw. cmentarz winiarski, gdyż formal-
nie podlega on  tamtejszej parafii św. 
Stanisława Kostki. Powstał w latach 
trzydziestych minionego wieku na wiej-

skich gruntach wykupionych przez tę 
parafię. Skromna kaplica cmentarna 
była miejscem, w którym odprawiano 
pierwsze msze dla mieszkańców szyb-
ko wyrastających piątkowskich osiedli.

W okresie międzywojennym po-
wstał również cmentarz na obrzeżach 
Naramowic i Piątkowa przy ul. Jasna 
Rola. Położony niegdyś pośród pól jest 
już obecnie otoczony rozrastającymi 
się osiedlami mieszkaniowymi. Sąsia-
duje on również z rezerwatem Żura-
winiec. Przed kilku laty sporo kon-
trowersji wywołało jego powiększenie.

Wędrówki pomiędzy krzyżami, 
kwiatami i zniczami mają zawsze 
szczególny charakter. Warto je zacho-

wać w sercu a także utrwalić na zdję-
ciach. Zachęcamy więc do nadsyła-
nia na adres echopiatkowa@o2.pl fo-
tografii ze swych spacerów nie tylko 
po cmentarzach, ale także z innych 
miejsc wartych poznania. 


