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45. urodziny Domu Kultury Jêdru�

Piêkny Jubileusz po-
pularnego Domu Kultu-
ry Jêdru�. Znana na ca-
³ych Ratajach placówka
SM Osiedle M³odych ob-

chodzi³a 45-lecie. Zawsze
w Jêdrusiu by³o gwarno i
weso³o. Odbywa³y siê za-
jêcia plastyczne, tanecz-
ne, wokalne, instrumental-
ne, fotograficzne, malar-
skie, teatralne. Sala wido-
wiskowo-koncertowa by³a
i jest otwarta dla Miesz-
kañców, jako miejsce spo-
tkañ, pogawêdek, zabaw i
obchodów ró¿nych uro-
czysto�ci! Od pocz¹tków
istnienia DK prê¿nie dzia-
³a na niwie edukacji i kul-

Wiosna na balkonach i ogródkach
Wiosenne kwiatki na balkonach i przydomowych ogródkach, to duma i chluba na-

szych pañ. A zdarza siê, ¿e i panowie w ten sposób witaj¹ wiosnê. A jak? Kupuj¹c na
ryneczku rozsady i czekaj¹c na promienie s³oneczne. A tych w tym roku jak na lekar-
stwo. Mamy jednak nadziejê, ¿e wreszcie buchnie kwieciem, co te¿ uda³o nam siê z³a-
paæ w redakcyjny obiektyw w czasie ostatniego weekendu. Prawda, ¿e piêknie nam siê
melduje WIOSNA w ostatniej dekadzie kwietnia�.
Obok zamieszczamy ofertê Domu Kultury Cybinka. Warto z niej skorzystaæ i posiaæ

nasiona �kwietnej ³¹ki�. Zyskamy na tym my, owady oraz ptaki. Dbajmy o nasz¹ przyrodê!
Materia³ redakcyjnyMateria³ redakcyjnyMateria³ redakcyjnyMateria³ redakcyjnyMateria³ redakcyjny

tury. Frekwencja dopisuje,
bo jest potrzebny. Rodz¹
siê tu wiêzi, znajomo�ci,
przyja�nie i co najpiêkniej-
sze mi³o�ci. Tak, tak, tej
najwspanialszej, ludzkiej.
Jak te¿ przywi¹zania do
miejsca, choæby zrodzo-
nego podczas koncertów
Orkiestry Wo�powej. Ile¿
tu wigilii odbyli�my z se-
niorami. Jubileuszowych
spotkañ z kole¿ankami i
kolegami, z przyjació³mi i
rodzinami. To najlepsze

miejsce na tego rodzaju
prze¿ycia, co potwierdzi
wielu Czytelników.
Podczas ostatniego spo-

tkania Jubileuszowego po-

dobnych rozmów i refleksji
by³o duuuu¿o wiêcej. I ten
koncert wspania³ej grupy
muzyków (fot. obok), która
zaczyna³a granie w tym¿e

DK i z przyjemno�ci¹ i wiel-
kim sukcesem dope³ni³a
Uroczysto�ci! (wiêcej na str.
6 GR).

Jerzy RaubeJerzy RaubeJerzy RaubeJerzy RaubeJerzy Raube
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Mój Wielkanocny Koszyk

Z pewno�ci¹ du¿o przy-
jemno�ci sprawi³ dzieciom
XII Konkurs Plastyczny"Mój
Wielkanocny Koszyk" zor-
ganizowany przez Dom Kul-
tury "Jêdru�", Spó³dzielniê
Mieszkaniow¹ "Osiedle
M³odych" w Poznaniu na
prze³omie marca i kwietnia.
G³ówn¹ prowadz¹c¹

wernisa¿ wystawy, by³a in-
struktor Julia Mazanka. Przy
przekazywaniu m³odzie¿y
nagród pomaga³ kierownik
"Jêdrusia" - Miros³aw Maj.
Julia Mazanka w trakcie

swojego wyst¹pienia przy-
pomnia³a, i¿ dwa poprzednie
konkursy, ze wzglêdu na ob-
ostrzenia zwi¹zane z pande-
mi¹ Covid-19 polega³y na
tym, i¿ uczestnicy przesy³a-
li jedynie zdjêcia prac, a naj-
bardziej oryginalne znalaz³y
siê na facebooku "Jêdrusia".
Na szczê�cie, tegorocz-

ny móg³ odbyæ siê w trady-
cyjny sposób. Uczestnicy
spotkania mieli okazjê obej-

rzeæ szereg prac na ¿ywo.
Do konkursu przyst¹pi-

³o ³¹cznie 36 uczestników.
Na wystawie by³o zapre-
zentowanych 20 prac - 17
indywidualnych oraz 3 gru-
powe. Dzieci swoje prace
wykonywa³y ró¿norodnymi
technikami: rze�biarskimi
(papier mache, masa solna,
plastelina), w formie prze-
strzennej z u¿yciem mate-
ria³ów recyklingowych, re-
liefowej (wyszywanki, ple-
cionki, collage, decoupage)
i p³askiej (rysunek, malar-
stwo, wyklejanki). Jury po-
stanowi³o przyznaæ nagro-
dy i wyró¿nienia, uwzglêd-

Na Zaj¹czkowym Spotkaniu z Niespodziank¹
Wiele rado�ci sprawi-

³a cz³onkom Klubu Senio-
ra "Feniks" mo¿l iwo�æ
uczestniczenia w Zaj¹cz-
kowym Spotkaniu z Nie-
spodziank¹.
W ubieg³ym roku ze

wzglêdu na ograniczenia
pandemiczne nie mog³a
siê odbyæ taka impreza.
Jedynie zaj¹c przyniós³
koszyczki z upominkami

dla seniorów i zawiesi³ je
na krzewach, po³o¿y³ na
trawie i chodniku przed
DK "Polan Sto".
W tegorocznym spo-

tkaniu wziê³o udzia³ 56
osób. Opiekuj¹ca siê klu-
bem Helena Szczepañska
rozpoczê³a je od z³o¿enia
serdecznych ¿yczeñ
�wi¹tecznych. Po�wiêci³a
wie lkanocne pot rawy,

w�ród któ-
rych by ³y -
szynka, ja j -
ka , babk i .
Mas³o by³o w
kszta³cie ba-
ranków. Se-
niorzy otrzy-
mali te¿ cze-
koladowego
z a j ¹ c a .
Cz ³onkowie
" F e n i k s a "
przynie�li na
s p o t k a n i e
ozdoby, ko-
szyczk i , f i -
gurki zaj¹cz-
ków. W jego
przygotowa-
nie szczegól-
nie by³y za-
a n g a ¿ owa -
ne: Gra¿yna
Hinz , Ewa

Augustyniak, Lonia Z³oto-
wicz, Marianna Gelak.
Do seniorów przyby³a

kierowniczka DK "Polan
Sto" - Izabela Kurzawska,
która pod drodze spotka-
³a zaj¹czka (Marysiê). Za-
j¹czek przyniós³ seniorom
s³odkie upominki.
Mi ³ym akcentem im-

prezy by³y obchody imie-
nin Ryszarda Mrowiñskie-
go.
Pod kon iec Helena

Szczepañska i Izabela
Kurzawska wrêczy³y za-
powiedz ian¹ w nazwie
spotkania niespodziankê,
czyli styropianowe jaja na
patyku wykonane przez
ins t ruk tork i KS "Polan
Sto" - Paulinê i Monikê
(obecn¹ na spotkaniu).
Helena Szczepañska

zwróci³a uwagê, i¿ senio-
rzy by l i wobec s ieb ie
¿yczliwi, prowadzili przy-
jemne rozmowy, by³a u
nich widoczna serdecz-
no�æ. Byli bardzo zado-
woleni z tego spotkania.
Wychodzili po imprezie w
takim nastroju, ¿e na pew-
no uda³o siê go przenie�æ
do swoich rodzin.

TTTTTekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robert
WWWWWrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski

niaj¹c szereg kryteriów:
oryginalny pomys³, staran-
no�æ wykonania i samo-
dzieln¹ realizacjê.
W kategorii 3-5 lat I miej-

sce zaj¹³ NikodemMagdziak
- Przedszkole nr 20; 2. by³a
Helena Piosik - kó³ko pla-
styczne "Zaczarowany O³ó-
wek" - DK "Jêdru�"
W kategorii 6-8 lat zwy-

ciê¿y³y Joanna, Maria, Han-
na Wi�niewskie - SP 64/
Przedszkole nr 21; 2.. zajê-
³a Kornelia Nowak - Przed-
szkole nr 186; 3. Anna Mu-
sialik, Jagoda Ostrowska -
Przedszkole Liczmanek.
Natomiast wyró¿nienie
otrzyma³a Wiktoria Jezierna
- SP 64. Wyró¿nienia grupo-
we by³o dla "Pszczó³ek" -
Przedszkole nr 114 oraz
"Kolorowych Kredek" - DK
"Jagiellonka".
W kategorii 9-12 lat, 1.

miejsce zajê³a Magdalena
Sowa - SP 64; 2.. Kajetan
Kloziñski - SP 64; 3. Artur
Zdzinicki - SP 64.
Oddzielne wyró¿nienia

otrzymali: Dominika Burki-
ciak - Zespó³ Szkó³ Sale-
zjañskich, Maksymilian Dy-
mek - SP 64.
Wszyscy autorzy prac

bior¹cy udzia³ w wernisa-
¿u wystawy prac konkur-
sowych otrzymali dyplomy

uczestnictwa oraz poczê-
s tunek . Doda tkowo w
trakcie wernisa¿u odby³o
siê g³osowanie publiczno-
�ci - jednakow¹ ilo�æ g³o-
sów przyznano 3 pracom:

Magdaleny Sowy, Korne-
lii Nowak oraz sióstr Asi,
Marysi i Hani Wi�niew-
skich. Wszystkim gratulu-
jemy!
TTTTTekst i fot. Robert Wekst i fot. Robert Wekst i fot. Robert Wekst i fot. Robert Wekst i fot. Robert Wrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski

Zwyciê¿czyni w kategorii 9-12 lat - Magdalena Sowa -Zwyciê¿czyni w kategorii 9-12 lat - Magdalena Sowa -Zwyciê¿czyni w kategorii 9-12 lat - Magdalena Sowa -Zwyciê¿czyni w kategorii 9-12 lat - Magdalena Sowa -Zwyciê¿czyni w kategorii 9-12 lat - Magdalena Sowa -
SP 64SP 64SP 64SP 64SP 64

Helena Szczepañska �wiêci potrawyHelena Szczepañska �wiêci potrawyHelena Szczepañska �wiêci potrawyHelena Szczepañska �wiêci potrawyHelena Szczepañska �wiêci potrawy
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Dzieñ Teatru 2022

Wniedzielnywieczór spo-
tkali�my siê w Domu Kultury
"Jêdru�", by nakarmiæ siê kul-
turowo poezj¹ na podstawie
tekstów Zbigniewa Herberta.
Monodram poetycki pt.:
"¯yciorys", zosta³ zorganizo-
wany we wspó³pracy zaprzy-
ja�nionych Domów Kultury
"Jubilat", "Jêdru�", "NaPiêter-
ku" i "Polan STO", z okazji
przypadaj¹cego w³a�nie 27
marca Miêdzynarodowego
Dnia Teatru, którego obchody
wpisa³y siê ju¿ na sta³e w ka-
lendarz imprez kulturalnych.
Wojciech Wysocki, jako

mi³o�nik, znawca i propaga-
tor poezji przedstawi³ szero-

kiej publiczno�ci starannie
wybrane i po³¹czone w sce-
niczn¹ ca³o�æ utwory Zbignie-
waHerberta, obejmuj¹ce nie-
zwykle szeroki wachlarz te-
matów. Monodram "¯yciorys"
zawiera³ w sobie próbê odpo-
wiedzi na niektóre pytania eg-
zystencjalne, ³¹czy³ utwory o
ludziach, zwierzêtach, jak i
przedmiotach oraz opowiast-
ki o ¿yciu godziwym i tym, któ-
rego powinni�my siê wsty-
dziæ. Mieli�my okazjê wys³u-
chaæ znakomicie zinterpreto-
wanych utworów tj.: Pan od
przyrody, Raport z oblê¿one-
go miasta, Mój Ojciec, Mê-
czeñstwo Pana naszego, czy

wierszy z tomu poezji "Pan
Cogito". Pe³en emocji wystêp
pobudza³ do refleksji, wywo-
³a³ dreszcz emocji i element
zaskoczenia z wci¹¿ aktual-
nych tre�ci i przes³añ p³yn¹-
cych z tekstów Herberta.
Wspaniale przygotowany ak-
tor, przeniós³ nas w �wiat,
niby daleki, a zaraz bardzo
wszystkim bliski, czasem
trudny i nie do koñca zrozu-
mia³y, a jednocze�nie dotyka-
j¹cy naszej codzienno�ci i na-
szych ludzkich spraw.
Wojciech Wysocki jest

wspania³ym aktorem telewi-
zyjnym i filmowym, oprócz
pracy scenicznej w teatrach

Wieczór poezji �Na linii oddechu�
8 kwietnia 2022r. wDomu

Kultury "Polan Sto" mia³o
miejsce spotkanie, w którym
wziê³a udzia³ Swit³ana Bre-
s³awska. Ukraiñska pisarka,
krytyk literacki, t³umacz. Na
swoim koncie posiada ksi¹¿-
ki poetyckie, jak " Dwa kroki

do raju", " Przekroczyæ próg",
czy "Kilku g³osami".W 2018r.
ukaza³a siê we Wroc³awiu
ksi¹¿ka poezji "Na linii odde-
chu" w t³umaczeniu na jêzyk
polski przez Kazimierza Bur-
nata.
Spotkanie poprowadzi³a

dramatycznych i komedio-
wych, wspó³pracuje tak¿e z
radiem. Niezwykle oddany
temu co robi cz³owiek, otwar-
ty i kontaktowy zyska³ sym-
patiê zgromadzonej publicz-
no�ci, która mog³a uczestni-
czyæ w spotkaniu autorskim
prowadzonym przez Wiolet-
tê £echtañsk¹-B³aszczak z
Ratajskiej Telewizji Kablowej.
Pocz¹tkowo prowadzony wy-
wiad z Wojciechem Wysoc-
kim zszed³ na w³asne tory, a

wszystko to za spraw¹ pytañ
p³yn¹cych od publiczno�ci.
Mogli�my dowiedzieæ siê, jak
to siê sta³o, ¿e WojciechWy-
socki zosta³ aktorem, ¿e bar-
dzo kocha swoj¹ pracê i nie
zamierza przechodziæ na
emeryturê, ¿e niezwyk³ym
sentymentem darzy miasto
Szczecin, jak i dyscyplinê
sportow¹ - koszykówkê oraz
¿e nie ma zaciêcia kulinarne-
go, ale nie bêdziemy wszyst-
kiego zdradzaæ. Spotkanie,

bardzo pozytywnie zaskoczy-
³o nie tylko widzów , ale i sa-
mego artystê, gdy spo�ród
widowni ujawni³ siê przyjaciel,
chc¹cy zrobiæ niespodziankê
naszemu go�ciowi. Z ca³¹
pewno�ci¹ siê uda³o, ¿yczli-
wo�ci nie by³o koñca.
I tak, kolejny Dzieñ Teatru

za nami, zostawi³ w nasmnó-
stwo piêknych wspomnieñ,
refleksji i dobrej energii.

Izabela KurzawskaIzabela KurzawskaIzabela KurzawskaIzabela KurzawskaIzabela Kurzawska
Fot. JuliaFot. JuliaFot. JuliaFot. JuliaFot. Julia TTTTTrittrittrittrittritt

Izabela Kurzawska, kierownik
domu kultury w formie wywia-
du, zapraszaj¹c jednocze�nie
do wspólnej rozmowy Danu-
tê Bartosz, która przyja�ni¹c
siê z poetk¹ jeszcze bardziej
przybli¿y³a nam postaæ pani
Swit³any i jej twórczo�ci.

Wiersze przeplatane historia-
mi jak¿e nam bliskimi, nie-
zmiernie aktualnymi, pe³ne
emocji wprowadza³y w zadu-
mê i melancholiê, zostawia-
j¹c dreszcz na ca³ym ciele.
Kilka dni przed spotka-

niem Pani Swit³ana zosta³a
poproszona przez Pani¹ Da-
nutê o napisanie wiersza w
tematyce mi³o�ci. Stworzona
poezja, mimo tematu jak¿e
piêknego i wynios³ego, by³a
pokryta bólem, ¿alem i nie-
zrozumieniemwynikaj¹cym z
zaistnia³ej sytuacji, jaka odby-
wa siê obecnie w Jej Domu
Ojczystym. Bez w¹tpienia,
mimo okoliczno�ci w jakiej
zosta³ stworzony, by³ to piêk-
ny wiersz, który pozostawi³ po
sobie ciszê na sali, zadumê
w sercu i ³zê w oku w�ród
przyby³ych go�ci.
Swit³ana Bres³awska to

cudowna, o wra¿liwym sercu
poetka, która rozkwita, gdy
tworzy. Ujmuje swoj¹ skrom-
no�ci¹ i talentem. Mamy na-

dziejê, ¿e jeszcze nie raz bê-
dzie go�ciæ w murach domu
kultury, przenosz¹c nas w

magiê swojej poezji.
Paulina KaczmarskaPaulina KaczmarskaPaulina KaczmarskaPaulina KaczmarskaPaulina Kaczmarska
Fot.Fot.Fot.Fot.Fot. Anna PetersAnna PetersAnna PetersAnna PetersAnna Peters
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Z nieopisanym ¿alem i smutkiem przyjêli�my
wiadomo�æ o �mierci

�p. Miros³awy Wawrzynowskiej

wieloletniej cz³onkini Rady Nadzorczej
i Rady Osiedli Armii Krajowej,
Bohaterów II Wojny �wiatowej

i Rzeczypospolitej
Spó³dzielni Mieszkaniowej "Osiedle M³odych"

w Poznaniu.

Odszed³ na zawsze Cz³owiek zas³u¿ony dla
spó³dzielczo�ci, oddany mieszkañcom

i swojej pracy.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia Rodzinie
i Bliskim Zmar³ej sk³adaj¹

Rada Nadzorcza, Zarz¹d, Kierownictwo
i Rada Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów
II Wojny �wiatowej i Rzeczypospolitej

Spó³dzielni Mieszkaniowej "Osiedle M³odych"
w Poznaniu

Finali�ci 3 edycji The Voice Senior z dru¿yny
Witolda Paszta za�piewaj¹ na scenie Piêterka
Przed nami wyj¹tkowe wyda-
rzenie. 22 maja wyst¹pi¹ ze

specjalnym koncertem w
Domu Kultury "Na Piêterku"

finali�ci 3 edycji The Voice
Senior - Kwartet "Lepiej pó�-Kwartet "Lepiej pó�-Kwartet "Lepiej pó�-Kwartet "Lepiej pó�-Kwartet "Lepiej pó�-
no ni¿ wcale"no ni¿ wcale"no ni¿ wcale"no ni¿ wcale"no ni¿ wcale". Zespó³ podbi³
serca widzów oraz jurorów
bardzo popularnego progra-
mu, gdy podczas przes³uchañ
w ciemno wykona³ piêkny
utwór Chanson d'amourChanson d'amourChanson d'amourChanson d'amourChanson d'amour. Pio-
senka zrobi³a na jurorach
ogromnewra¿enie i spowodo-
wa³a, ¿e obróci³y siê wszyst-
kie 4 fotele, na których zasia-
da³y takie gwiazdy jak: Alicja
Majewska, Maryla Rodowicz,
Witold Paszt (zm. 18.02.2022
r.) orazPiotr Cugowski. Kwar-
tet jako trenera wybra³ Witol-
da Paszta i z nim dotar³ do fi-
na³u, w którym najlepszym
okaza³ siê Krzysztof Prusik,
równie¿ podopieczny lidera
Grupy VOX.
Lepiej pó�no ni¿wcaleLepiej pó�no ni¿wcaleLepiej pó�no ni¿wcaleLepiej pó�no ni¿wcaleLepiej pó�no ni¿wcale po-

chodz¹ zSulechowa.....W sk³ad
zespo³u wchodz¹ Bo¿enaBo¿enaBo¿enaBo¿enaBo¿ena
WWWWWeso³owska-sopran,eso³owska-sopran,eso³owska-sopran,eso³owska-sopran,eso³owska-sopran, Alek-Alek-Alek-Alek-Alek-

sandra Matusiak-Kujawska-sandra Matusiak-Kujawska-sandra Matusiak-Kujawska-sandra Matusiak-Kujawska-sandra Matusiak-Kujawska-
alt, Bernard £y¿wiñski-tenoralt, Bernard £y¿wiñski-tenoralt, Bernard £y¿wiñski-tenoralt, Bernard £y¿wiñski-tenoralt, Bernard £y¿wiñski-tenor
i Lech Sawicki-baryton.i Lech Sawicki-baryton.i Lech Sawicki-baryton.i Lech Sawicki-baryton.i Lech Sawicki-baryton. Wo-
kali�ci poznali siê na studiach,
wszyscy �piewali w chórze
akademickim i s¹ absolwen-
tamiWychowaniaMuzyczne-
go Wy¿szej Szko³y Pedago-
gicznej w Zielonej Górze,
któr¹ ukoñczyli w po³owie lat
80. Ca³a czwórka aktywnych
nauczycieli muzyki, spotka³a
siê po latach w czasie pande-
mii i za³o¿y³a Kwartet "Lepiej
pó�no ni¿ wcale", który udo-
wadnia, ¿e na prawdziw¹ ka-
rierê nigdy nie jest za pó�no.
Kwartet "Lepiej pó�no ni¿

wcale" to zespó³ nietypowy,
który w swoim repertuarze
zdecydowa³ siê na odej�cie
odpopularnychnurtówwspó³-
czesnej muzyki rozrywkowej
takich jak disco-polo czy pop.
Wokali�ci po¿eglowali w stro-
nê muzyki jazzuj¹cej i posta-

nowili �piewaæ w stylu swing,
a wzorem dla nich sta³ siê le-
gendarny amerykañski kwar-
tetwokalny -ManhattanTrans-
fer. Fenomen tej grupy polega
na tym, ¿e jest jednym z nie-
licznych jazzuj¹cych kwarte-
tów wokalnych w Polsce �pie-
waj¹cych standardy jazzowe
w uk³adzie czterog³osowym.
Swoj¹ interpretacj¹ utworów
nawi¹zuj¹ te¿ do znakomite-
go polskiego kwartetu wokal-
nego "Novi Singers".
Jak mówi¹ sami muzycy,

zespó³ powsta³ z dwóch powo-
dów, aby co� zacz¹æ robiæ w
trakcie trwania pandemii i ¿eby
wystartowaæwprogramie "The
Voice Senior", no i uda³o siê.
Zespó³ sta³ siê bardzo popu-
larny, koncertuje i stale posze-
rza swój repertuar, w którym
s¹ m.in. piosenki Zbigniewa
Wodeckiego, Ewy Bem, Man-
hattan Transfer oraz polska

muzyka filmowa z okresu
przedwojennego.
KWKWKWKWKWARARARARARTETTETTETTETTET "LEPIEJ PÓZNO"LEPIEJ PÓZNO"LEPIEJ PÓZNO"LEPIEJ PÓZNO"LEPIEJ PÓZNO
NI¯ WCALE". NiedzielaNI¯ WCALE". NiedzielaNI¯ WCALE". NiedzielaNI¯ WCALE". NiedzielaNI¯ WCALE". Niedziela
22.05.2022 godz. 17.00. Dom22.05.2022 godz. 17.00. Dom22.05.2022 godz. 17.00. Dom22.05.2022 godz. 17.00. Dom22.05.2022 godz. 17.00. Dom
Kultury "NaPiêterku" Poznañ,Kultury "NaPiêterku" Poznañ,Kultury "NaPiêterku" Poznañ,Kultury "NaPiêterku" Poznañ,Kultury "NaPiêterku" Poznañ,
os. Or³a Bia³ego 5.os. Or³a Bia³ego 5.os. Or³a Bia³ego 5.os. Or³a Bia³ego 5.os. Or³a Bia³ego 5.
Rezerwacja i sprzeda¿ bile-Rezerwacja i sprzeda¿ bile-Rezerwacja i sprzeda¿ bile-Rezerwacja i sprzeda¿ bile-Rezerwacja i sprzeda¿ bile-
tów w cenie 25 z³, od 4 majatów w cenie 25 z³, od 4 majatów w cenie 25 z³, od 4 majatów w cenie 25 z³, od 4 majatów w cenie 25 z³, od 4 maja
(poza weekendem) w godzi-(poza weekendem) w godzi-(poza weekendem) w godzi-(poza weekendem) w godzi-(poza weekendem) w godzi-
nach 15.00-20.00 (dowyczer-nach 15.00-20.00 (dowyczer-nach 15.00-20.00 (dowyczer-nach 15.00-20.00 (dowyczer-nach 15.00-20.00 (dowyczer-
pania biletów).pania biletów).pania biletów).pania biletów).pania biletów). TTTTTelefon 61elefon 61elefon 61elefon 61elefon 61
8796-318796-318796-318796-318796-311.1.1.1.1.
Dlaczego kwartet wybra³ jako
trenera Witolda Paszta? Jak
przebiega³aznimwspó³praca?
Co dzia³o siê za kulisami The
Voice Senior 3? Jak udzia³ w
programie wp³yn¹³ na dzia³al-
no�æ zespo³u? Na te i jeszcze
inne pytania bêdzie mo¿na
us³yszeæ odpowiedzi podczas
spotkania z cz³onkami kwarte-
tu zaraz po koncercie.

Jacek HandkeJacek HandkeJacek HandkeJacek HandkeJacek Handke
fot.: materia³y Zespo³ufot.: materia³y Zespo³ufot.: materia³y Zespo³ufot.: materia³y Zespo³ufot.: materia³y Zespo³u

Przyjació³ka - Przyjació³ce...
Akcja "Przyjació³ka - Przy-

jació³ce Poznañ", do której DK
"Na Piêterku" przyst¹pi³ razem
ze Stowarzyszeniem Fyrtel,
wzbudza wiele emocji i zainte-
resowania.
W akcji chodzi o to, ¿eby

(samodzielnie lub wspólnie z
przyjació³kami, siostrami, ma-
mami) stworzyæ zestaw rzeczy,
z których kobiety korzystaj¹ na
co dzieñ. Przekazujemy je na-

szym przyjació³kom zza
wschodniej granicy, które do-
cieraj¹ do Polski bez niczego,
z jedn¹ par¹majtek, pozbawio-
ne �rodków higieny osobistej i
kosmetyczek. Jedna kobieta
dostaje jedn¹ zapakowan¹ tor-
bê. Jest to bardzo spersonali-
zowany podarek, a my mamy
pewno�æ, ¿e przeka¿emy
wsparcie konkretnej kobiecie z
Ukrainy. Uda³o nam siê prze-

kazaæ ju¿ 32 torby z darami.
Dziêkujemy za nie ca³ym ser-
cem. Torby trafi³y w rêce kobiet
z Ukrainy, które zg³osi³y siê po
odbiór darów.
Ca³y czas potrzebna jest

pomoc. Gdyby kto� z Pañstwa
by³ zainteresowany przekaza-
niem darów, prosimy o zapo-
znanie siê z list¹ potrzeb (po-
ni¿ej podajemy adres).
Prosimy, aby dary przyno-

siæ w torbie bawe³nianej
(opcjonalnie w dwóch po³¹-
czonych sznurkiem). Skom-
pletowane torby przyjmujemy
w Domu Kultury "Na Piêter-
ku" od poniedzia³ku do pi¹t-
ku w godzinach 15:00-20:00.
Szczegó³y akcji na stronie
wydarzenia "Przyjació³ka -
Przyjació³ce Poznañ" na Fa-
cebooku.

Katarzyna SobierajewiczKatarzyna SobierajewiczKatarzyna SobierajewiczKatarzyna SobierajewiczKatarzyna Sobierajewicz

Zmiana funkcjonowania kas osiedlowych
Uprzejmie informujemy,

¿e kasy w jednostkach Spó³-
dzielni od 1 kwietnia 2022 r.
s¹ czynne w nastêpuj¹cych
godzinach:
� w siedzibie Zarz¹duw siedzibie Zarz¹duw siedzibie Zarz¹duw siedzibie Zarz¹duw siedzibie Zarz¹du

Spó³dzielni:Spó³dzielni:Spó³dzielni:Spó³dzielni:Spó³dzielni: pon. (10:00-
16:00), wt.-pt. (10:00-14:00)
/ 10. i 28. dnia miesi¹ca kasa
czynna od 11:00 do 14:30;
� w Kierownictwie Osiedlaw Kierownictwie Osiedlaw Kierownictwie Osiedlaw Kierownictwie Osiedlaw Kierownictwie Osiedla

Piastowskiego:Piastowskiego:Piastowskiego:Piastowskiego:Piastowskiego: od 10. do 17. dnia ka¿dego miesi¹ca - pon.
(10:00-14:00); wt., pt. (9:00-12:00); �r. (9:00-13:00); czw.
(9:00-14:00);
� w Kierownictwie Osiedli Jagielloñskiego, O�wiecenia iw Kierownictwie Osiedli Jagielloñskiego, O�wiecenia iw Kierownictwie Osiedli Jagielloñskiego, O�wiecenia iw Kierownictwie Osiedli Jagielloñskiego, O�wiecenia iw Kierownictwie Osiedli Jagielloñskiego, O�wiecenia i

Powstañ Narodowych:Powstañ Narodowych:Powstañ Narodowych:Powstañ Narodowych:Powstañ Narodowych: od 10. do 17. dnia ka¿dego miesi¹ca
- pon. (10:00-16:00), wt.-pt. (9:00-14:00);
� w Kierownictwie Osiedliw Kierownictwie Osiedliw Kierownictwie Osiedliw Kierownictwie Osiedliw Kierownictwie Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów IIArmii Krajowej, Bohaterów IIArmii Krajowej, Bohaterów IIArmii Krajowej, Bohaterów IIArmii Krajowej, Bohaterów II

WWWWWojny �wiatowej i Rzeczypospolitej:ojny �wiatowej i Rzeczypospolitej:ojny �wiatowej i Rzeczypospolitej:ojny �wiatowej i Rzeczypospolitej:ojny �wiatowej i Rzeczypospolitej: od 10. do 17. dnia ka¿-
degomiesi¹ca - pon.-�r., pt. (9:00-14:00), czw. (10:00-16:00);
� w Kierownictwie Osiedli Lecha i Czecha:w Kierownictwie Osiedli Lecha i Czecha:w Kierownictwie Osiedli Lecha i Czecha:w Kierownictwie Osiedli Lecha i Czecha:w Kierownictwie Osiedli Lecha i Czecha: od 10. do 17.

dniaka¿degomiesi¹ca-pon.-�r.,pt. (8:00-13:00),czw.(9:00-16:00);
� w Kierownictwie Osiedlaw Kierownictwie Osiedlaw Kierownictwie Osiedlaw Kierownictwie Osiedlaw Kierownictwie Osiedla TTTTTysi¹clecia:ysi¹clecia:ysi¹clecia:ysi¹clecia:ysi¹clecia: od 10. do 17. dnia

ka¿degomiesi¹ca - pon.-�r. (9:00-14:00), czw. (10:00-16:00),
pt. (9:00-13:00);
� w Kierownictwie Osiedla Or³a Bia³egow Kierownictwie Osiedla Or³a Bia³egow Kierownictwie Osiedla Or³a Bia³egow Kierownictwie Osiedla Or³a Bia³egow Kierownictwie Osiedla Or³a Bia³ego (ZMIANA DO-

TYCHCZASOWYCHGODZINOTWARCIA): od 10. do 17. dnia
ka¿dego miesi¹ca - pon. (10:00-16:00), wt.-pt. (8:00-12:00);
� w Kierownictwie Osiedla Rusa:w Kierownictwie Osiedla Rusa:w Kierownictwie Osiedla Rusa:w Kierownictwie Osiedla Rusa:w Kierownictwie Osiedla Rusa: od 10. do 17. dnia ka¿-

dego miesi¹ca - pon. (10:00-16:00), wt.-pt. (9:00-14:00).
Obs³uga mieszkañców odbywa siê pojedynczo z zacho-

waniem �rodków ostro¿no�ci.
Zarz¹d SM "Osiedle M³odych" w Poznaniu

Zmiana zasad organizacji pracy w Spó³dzielni
W zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa oraz w trosce o zdrowie

mieszkañców i pracowników Spó³dzielni, Zarz¹d Spó³dzielni Miesz-
kaniowej "Osiedle M³odych" w Poznaniu podj¹³ nastêpuj¹ce decyzje
obowi¹zuj¹ce od 1 kwietnia 2022 rod 1 kwietnia 2022 rod 1 kwietnia 2022 rod 1 kwietnia 2022 rod 1 kwietnia 2022 r.:.:.:.:.:
1. W siedzibach Kierownictw Osiedli1. W siedzibach Kierownictw Osiedli1. W siedzibach Kierownictw Osiedli1. W siedzibach Kierownictw Osiedli1. W siedzibach Kierownictw Osiedli w godz. 7:00-17:00 (pon.,

czw.), 7:00-15:00 (wt., �r., pt.) dzia³aj¹ Punkty Obs³ugi Mieszkañ-Punkty Obs³ugi Mieszkañ-Punkty Obs³ugi Mieszkañ-Punkty Obs³ugi Mieszkañ-Punkty Obs³ugi Mieszkañ-
cówcówcówcówców,,,,, s³u¿¹ce do kontaktu mieszkañców z Kierownictwami Osiedli
oraz do pozostawiania przez nich korespondencji. Ponadto w Kie-
rownictwach Osiedli ustawione s¹ skrzynki podawcze w celu pozo-
stawienia korespondencji w ww. godzinach.
2.W siedzibie Zarz¹du Spó³dzielni2.W siedzibie Zarz¹du Spó³dzielni2.W siedzibie Zarz¹du Spó³dzielni2.W siedzibie Zarz¹du Spó³dzielni2.W siedzibie Zarz¹du Spó³dzielni w godzinach przyjmowania

interesantów, obowi¹zuj¹cych przed wprowadzeniem stanu epide-
mii, dzia³aj¹ 3 Punkty Obs³ugi Mieszkañców:3 Punkty Obs³ugi Mieszkañców:3 Punkty Obs³ugi Mieszkañców:3 Punkty Obs³ugi Mieszkañców:3 Punkty Obs³ugi Mieszkañców:
� dla osób chc¹cych za³atwiæ sprawy w Dziale Cz³onkowsko-dla osób chc¹cych za³atwiæ sprawy w Dziale Cz³onkowsko-dla osób chc¹cych za³atwiæ sprawy w Dziale Cz³onkowsko-dla osób chc¹cych za³atwiæ sprawy w Dziale Cz³onkowsko-dla osób chc¹cych za³atwiæ sprawy w Dziale Cz³onkowsko-

MieszkaniowymMieszkaniowymMieszkaniowymMieszkaniowymMieszkaniowym- obs³uga w pok. nr 10 (parter);
� dla osób chc¹cych za³atwiæ sprawy w pozosta³ych dzia³achdla osób chc¹cych za³atwiæ sprawy w pozosta³ych dzia³achdla osób chc¹cych za³atwiæ sprawy w pozosta³ych dzia³achdla osób chc¹cych za³atwiæ sprawy w pozosta³ych dzia³achdla osób chc¹cych za³atwiæ sprawy w pozosta³ych dzia³ach

merytorycznychmerytorycznychmerytorycznychmerytorycznychmerytorycznych - obs³uga w pok. nr 3 (parter)
� kancelaria Spó³dzielnikancelaria Spó³dzielnikancelaria Spó³dzielnikancelaria Spó³dzielnikancelaria Spó³dzielni - obs³uga w pok. nr 18 (parter).
Przy wej�ciu do Zarz¹du dodatkowo ustawiona jest skrzynkaskrzynkaskrzynkaskrzynkaskrzynka

podawczapodawczapodawczapodawczapodawcza do pozostawiania korespondencji w godz. 7:00-17:00
(pon.), 7:00-15:00 (wt.-pt.).
3. Ponadto obs³uga mieszkañców i klientów prowadzona jest te-

lefonicznie, mailowo i za pomoc¹ poczty tradycyjnej w godzinach
urzêdowania jednostek Spó³dzielni. Dane kontaktowe dostêpne s¹
na stronie internetowej Spó³dzielni - www.osiedlemlodych.pl i na ta-
blicach informacyjnych w budynkach mieszkalnych.
4.Kasy w siedzibach Zarz¹du i Kierownictw Osiedli s¹ otwarte w4.Kasy w siedzibach Zarz¹du i Kierownictw Osiedli s¹ otwarte w4.Kasy w siedzibach Zarz¹du i Kierownictw Osiedli s¹ otwarte w4.Kasy w siedzibach Zarz¹du i Kierownictw Osiedli s¹ otwarte w4.Kasy w siedzibach Zarz¹du i Kierownictw Osiedli s¹ otwarte w

dniach i godzinach obowi¹zuj¹cych przed wprowadzeniem stanudniach i godzinach obowi¹zuj¹cych przed wprowadzeniem stanudniach i godzinach obowi¹zuj¹cych przed wprowadzeniem stanudniach i godzinach obowi¹zuj¹cych przed wprowadzeniem stanudniach i godzinach obowi¹zuj¹cych przed wprowadzeniem stanu
epidemii z wyj¹tkiem kasy w Kierownictwie Osiedla Or³a Bia³ego,epidemii z wyj¹tkiem kasy w Kierownictwie Osiedla Or³a Bia³ego,epidemii z wyj¹tkiem kasy w Kierownictwie Osiedla Or³a Bia³ego,epidemii z wyj¹tkiem kasy w Kierownictwie Osiedla Or³a Bia³ego,epidemii z wyj¹tkiem kasy w Kierownictwie Osiedla Or³a Bia³ego,
gdzie obowi¹zuj¹ zmienione godziny otwarciagdzie obowi¹zuj¹ zmienione godziny otwarciagdzie obowi¹zuj¹ zmienione godziny otwarciagdzie obowi¹zuj¹ zmienione godziny otwarciagdzie obowi¹zuj¹ zmienione godziny otwarcia. Terminy funkcjono-
wania spó³dzielczych kas s¹ zawarte w komunikacie pn. Zmiana funk-Zmiana funk-Zmiana funk-Zmiana funk-Zmiana funk-
cjonowania kas osiedlowych.cjonowania kas osiedlowych.cjonowania kas osiedlowych.cjonowania kas osiedlowych.cjonowania kas osiedlowych. Zarz¹d rekomenduje, aby wp³at doko-
nywaæ za pomoc¹ przelewów internetowych.
5. Zarz¹d rekomenduje stosowanie zasad sanitarnych w jednost-

kach Spó³dzielni polegaj¹cych na utrzymywaniu dystansu, zas³ania-
niu ust i nosa oraz dezynfekcji r¹k.

Zarz¹d SM "Osiedle M³odych" w Poznaniu

Nowi radni
osiedlowi wybrani
13 kwietnia 2022 r. odby³y siê wybory do Rad Osie-

dli w Spó³dzielni Mieszkaniowej "Osiedle M³odych" w
Poznaniu na kadencjê 2022-2025. Spo�ród 144 kandy-
datów, cz³onkowie Spó³dzielni wybrali 111 swoich bez-
po�rednich przedstawicieli - radnych osiedlowych. Sk³a-
dy nowych Rad Osiedli Spó³dzielni dostêpnes¹ na stro-
nie internetowej www.osiedlemlodych.pl oraz zosta³y
wywieszone w postaci komunikatów w siedzibach Kie-
rownictw Osiedli.
Pierwsze posiedzenia Rad Osiedli, na których wy-

brano prezydia odby³y siê 21 kwietnia br.
TTTTTekst: jtekst: jtekst: jtekst: jtekst: jt
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Przyjaciele z Ukrainy.
Olga, Anastazja, Maria

Katarzyna mieszka z mê-
¿em Mariuszem pod Pozna-
niem. Po wybuchu inwazji na
Ukrainie zg³osi³a chêæ pomo-
cy uchod�com. W jej trzypo-
kojowym mieszkaniu czeka³o
miejsce dla szukaj¹cych
schronienia Ukraiñców. W
marcu zadzwoni³a do niej
¯ana, Ukrainka, która miesz-
ka w Polsce od kilku lat. Poin-
formowa³a, ¿e za sze�æ dni z
przyjad¹doniej poci¹giem34-
letnia Olga, jej 4 miesiêczna
córka Maria i 17-letnia sio-
strzenicaAnastazja zKoroste-
nia w Ukrainie. Kasia pracuje
w firmie telemarketingowej, jej
m¹¿ Mariusz zajmuje siê
transportem medycznym.
Maj¹ doros³e dzieci - Martê i
Krzysztofa. Na dworzec poje-
chali we dwoje. Olga z dziew-
czynkami przyjecha³a do Po-
znania w Dzieñ Kobiet 8 mar-
ca. Kasia opisa³a nam ich hi-
storiê.
TTTTTargiargiargiargiargi
Dziewczyny przyjecha³y z

Ukrainy z jedn¹ ma³¹ torb¹ z

ubraniami, wiêc trzeba by³o im
ima³ejMarii co� zorganizowaæ.
Nastêpnego dnia pojecha³y-
�mynaMiêdzynarodoweTargi
Poznañskie. Tam dziewczyny
musia³y siê zarejestrowaæ,ode-
bra³y za�wiadczenia upowa¿-
niaj¹ce je do darmowych prze-
jazdów komunikacj¹ miejsk¹
na okres trzydziestu dni. Poin-
formowano nas, ¿e dziewczy-
ny mog¹ pój�æ do pawilonu nr
4 na terenie targów, gdzie
mog¹ pobraæ �rodki higienicz-
ne i przejrzeæ ubrania z darów.
Tak zrobi³y�my. Dziewczyny
dosta³y paczkê pieluch, chus-
teczki nawil¿one, kawê, herba-
tê, makaron i chcia³y pój�æ zo-
baczyæ odzie¿. Olga przymie-
rzaj¹c kurtkê zosta³a w bardzo
nieprzyjemnysposóbupomnia-
naprzez jedn¹wolontariuszkê,
notabene Ukrainkê, ¿e to nie
bazar, ¿e ma siê spieszyæ, bo
inni czekaj¹. Ola od³o¿y³a kurt-
kê i wysz³y�my stamt¹d.
Dziewczyny by³y wystraszone
tym, jak je potraktowa³a ta ko-
bieta, a przecie¿ powinnamieæ
w sobie jednak jeszcze wiêcej
empatii ni¿ my Polacy. No có¿,
ale wszêdzie s¹ ludzie i �lu-
dzie�.
Pomoc dla Przyjació³Pomoc dla Przyjació³Pomoc dla Przyjació³Pomoc dla Przyjació³Pomoc dla Przyjació³
Najpotrzebniejsze ubrania,

kosmetyki i inne rzeczy mate-
rialne dla dziewczyn i Marii za-
wdziêczamy ludziomowielkich
sercach - naszym kochanym
s¹siadom, których znamy lub

których dopiero poznali�my,
naszym znajomym, przyjacio-
³om i rodzinie.
�wiadczenia i urzêdy�wiadczenia i urzêdy�wiadczenia i urzêdy�wiadczenia i urzêdy�wiadczenia i urzêdy
Za³atwili�myzdziewczyna-

mi w urzêdach potrzebne do-
kumenty, numery PESEL, nu-
mer konta, z³o¿yli�mywnioski
o 300+ na start, o 500 + na
dziecko. Z³o¿yli�my w s¹dzie
wniosek o przyznanie Nastii
tymczasowego opiekuna, któ-
rym jest Olga. Nastia dopiero
podkonieckwietniabêdziepe³-
noletnia. Do tej pory jeszcze
nieotrzymali�myod rz¹du¿ad-
nychdodatkowych�wiadczeñ.
Nie liczyli�my na to decyduj¹c
siê pomóc, poniewa¿ wtedy
nawet rz¹dz¹cynic takiegonie
og³aszali. Jest to jednak oczy-
wiste, ¿e przyda³yby siê dodat-
kowe �rodki, wówczas mogli-
by�my zaoferowaæ dziewczy-
nom jeszcze lepsz¹ pomoc.
RozmowaRozmowaRozmowaRozmowaRozmowa
Kiedy zorganizowali�my

najpotrzebniejsze rzeczy przy-
szed³ czas na rozmowê. My z
mê¿em opowiedzieli�my
dziewczynom czym my siê
zajmujemy.Powiedzieli�my, ¿e
mamy cudowne dzieciaki i
wnuki. Liczyli�my na to, ¿e
dziewczyny nam te¿ trochê
opowiedz¹ o sobie, ale na po-
cz¹tku nie by³y gotowe tego
zrobiæ.Nienaciskali�my.Przez
kolejne dni uczyli�my siê sie-
bie. Dziewczyny z dnia na
dzieñ s¹ coraz spokojniejsze.

Na pocz¹tku ba³y siê nawet
pój�æ na spacer z Mari¹.
Mieszkamy blisko bazy woj-
skowej Krzesiny, gdzie star-
tuj¹ i gdzie l¹duj¹ my�liwce
F16.Mimo tego, ¿e t³umaczy-
li�mydziewczynom,dlaczego
tak czêsto tu lataj¹, to i tak
uraz bêd¹ mia³y pewnie jesz-
cze d³ugo. I trudno siê dziwiæ
po tym, co od nich pó�niej
us³yszeli�my.
Historie wojenneHistorie wojenneHistorie wojenneHistorie wojenneHistorie wojenne
Dziewczyny przyjecha³y z

Ukrainy z obrazami, które
pewnie zostan¹znimi dokoñ-
ca ¿ycia. Mówiê tutaj o bom-
bardowaniach, oostrza³ach, o
widoku ludzi, którympowybu-
chu urwa³o rêce czy nogi, o
obrazach zbombardowanych
domów, mostów. O tym, jak
musia³y chowaæ siê w piwni-
cy, poniewa¿ tam by³o wtedy
jeszcze najbezpieczniej.
Ostatnie trzy dni w Ukrainie
spêdzi³y w piwnicy.
Krewni w UkrainieKrewni w UkrainieKrewni w UkrainieKrewni w UkrainieKrewni w Ukrainie
M¹¿ i tataOlgi orazmama

Nastii zostali w Ukrainie, a
dziewczyny z malutk¹ Mari¹
na rêkach wys³ali do Polski.
Mama Nastii pracuje w szpi-
talu w Ukrainie. Zosta³a, po-
niewa¿ czuje, ¿e musi poma-
gaæ poszkodowanym, w wol-
nej chwili dogl¹da schorowa-
nego tatê. Tata Nastii walczy
w si³ach zbrojnych Ukrainy.
M¹¿ Olgi w wojskach teryto-
rialnych. Dziewczyny maj¹ z

nimi kontakt jak tylko jest to
mo¿liwe. Ja i mój m¹¿ równie¿
poznali�my rodzinê dziewczyn
przez rozmowê wideo. Oni
wszyscy dziêkowali nam ser-
decznie za to, ¿e przyjêli�my
dziewczyny do siebie, ¿e im
pomagamy, ¿e siê nimi opieku-
jemy.Dziêki temus¹spokojniej-
si, mog¹ dzia³aæ i staraæ siê
przetrwaæ ten koszmar.
¯ycie w Polsce¯ycie w Polsce¯ycie w Polsce¯ycie w Polsce¯ycie w Polsce
Dziewczyny s¹ ju¿ z nami

ponad miesi¹c, dzielimy siê
obowi¹zkami domowymi. Nie
sk³amiê, je�li powiem, ¿e po
prostu powiêkszy³a nam siê ro-
dzina. Staramy siê ¿yæ, czeka-
j¹cna to, copoka¿eprzysz³o�æ.

Trzeba siê te¿ odnale�æ tu i te-
raz. Uniwersytet w Kijowie
wznowi³ zajêcia online. Nastia
kontynuujewiêcnaukê, zarów-
no w jêzyku chiñskim i angiel-
skim. Jest bardzo zdoln¹ stu-
dentk¹.
Przyja�ñ Polsko-Ukraiñ-Przyja�ñ Polsko-Ukraiñ-Przyja�ñ Polsko-Ukraiñ-Przyja�ñ Polsko-Ukraiñ-Przyja�ñ Polsko-Ukraiñ-

skaskaskaskaska
Wiadomo, ¿e jak tylko

skoñczy siê wojna, dziewczy-
ny bêd¹ chcia³y wracaæ do
domu. Jednak bêdziemy siê
odwiedzaæ. Bardzo siê cieszy-
my, ¿e je poznali�my.Du¿o siê
od siebie uczymy. My�lê, ¿e
bêd¹ z tego przyja�nie na lata.

Wioletta £echtañska-Wioletta £echtañska-Wioletta £echtañska-Wioletta £echtañska-Wioletta £echtañska-
B³aszczakB³aszczakB³aszczakB³aszczakB³aszczak

Wsparcie dla uchod�ców
WWWWWojna w Ukrainie i dynamiczny nap³yw uchod�ców zzaojna w Ukrainie i dynamiczny nap³yw uchod�ców zzaojna w Ukrainie i dynamiczny nap³yw uchod�ców zzaojna w Ukrainie i dynamiczny nap³yw uchod�ców zzaojna w Ukrainie i dynamiczny nap³yw uchod�ców zza

wschodniej granicy jest mocno odczuwalny w naszej dziel-wschodniej granicy jest mocno odczuwalny w naszej dziel-wschodniej granicy jest mocno odczuwalny w naszej dziel-wschodniej granicy jest mocno odczuwalny w naszej dziel-wschodniej granicy jest mocno odczuwalny w naszej dziel-
nicynicynicynicynicy. Jak zmieni³ siê w ostatnich tygodniach lokalny rynek. Jak zmieni³ siê w ostatnich tygodniach lokalny rynek. Jak zmieni³ siê w ostatnich tygodniach lokalny rynek. Jak zmieni³ siê w ostatnich tygodniach lokalny rynek. Jak zmieni³ siê w ostatnich tygodniach lokalny rynek
najmu, czy uchod�cy maj¹ problemy z pozyskaniem dachunajmu, czy uchod�cy maj¹ problemy z pozyskaniem dachunajmu, czy uchod�cy maj¹ problemy z pozyskaniem dachunajmu, czy uchod�cy maj¹ problemy z pozyskaniem dachunajmu, czy uchod�cy maj¹ problemy z pozyskaniem dachu
nad g³ow¹ i jak mo¿na im pomóc?nad g³ow¹ i jak mo¿na im pomóc?nad g³ow¹ i jak mo¿na im pomóc?nad g³ow¹ i jak mo¿na im pomóc?nad g³ow¹ i jak mo¿na im pomóc?
Na ratajskim rynku najmu

zapanowa³ �cisk. Od pocz¹t-
ku wojny nap³yw uchod�ców
z Ukrainy doprowadzi³ do
wzrostu op³at za wynajem. -
W tym momencie nawet
2000 z³otych jest kwot¹, któ-

ra mo¿e nie wystarczyæ na
wynajêcie mieszkania na Ra-
tajach � mówi Sebastian
Czub, lokalny po�rednik w
najmie nieruchomo�ci.
Gdy tylko pojawia siê

nowa oferta od razu jest na
ni¹ kilkadziesi¹t
zg³oszeñ, z cze-
go prawie
wszystkie po-
chodz¹ od po-
tencjalnych na-
jemców z Ukra-
iny. Wojna do-
prowadzi³a do
szoku na rynku
najmu. - Od po-
cz¹tkuwojny, od
24 lutego,
wzrost stawek
wyniós³ ok.
30%, wiêc nie
jest to normalny
wzrost cen spo-
wodowany np.

paliwem czy kwesti¹ rat kre-
dytów. Mówi¹c brzydko mo¿-
na stwierdziæ, ¿e niektórzy tê
sytuacjê po prostu wykorzy-
stuj¹ � stwierdza S. Czub.
Jednocze�nie uchod�cy

coraz czê�ciej wynajmuj¹
mieszkania tylko na dwa, trzy
miesi¹ce. Sebastian Czub
wi¹¿e ten fakt z chêci¹ szyb-
kiego powrotu do Ukrainy.
Na jakie wsparcie mog¹Na jakie wsparcie mog¹Na jakie wsparcie mog¹Na jakie wsparcie mog¹Na jakie wsparcie mog¹

liczyæ pomagaj¹cy?liczyæ pomagaj¹cy?liczyæ pomagaj¹cy?liczyæ pomagaj¹cy?liczyæ pomagaj¹cy?
Niezale¿nie od tego Po-

lacy nadal pomagaj¹ u¿ycza-
j¹c swoje mieszkania za dar-
mo. Na jakie wsparcie od rz¹-
du mog¹ liczyæ? Co gdy chêæ
pomocy jest, ale nie zawsze
s¹ na to �rodki?
Ka¿dy kto chce przyj¹æ do

siebie uchod�ców z Ukrainy
mo¿e liczyæ na dzienn¹ do-
p³atê w wysoko�ci 40 z³otych
za dzieñ pomocy. Nie jest to
�wiadczenie przyznawane
�od osoby�. O dop³atê mog¹
siê ubiegaæ tylko ci, którzy
udostêpniaj¹ lokale bezp³at-
nie.
W Poznaniu wnioski

przyjmowane s¹ w siedzibie
ZKZL przy ul. Matejki
57 (czynne w poniedzia³ki, w
godz. 8-17 oraz odwtorku do
pi¹tku w godz. 8-15.30).
Mo¿na te¿ udaæ siê do punk-
tu obs³ugi klienta (POK)
czynnego w poniedzia³ki, w
godz. 8-17 oraz odwtorku do
pi¹tku w godz. 8-15.30. Znaj-
duje siê on na os. Piastow-
skim 77.
Dodatkowe 40 z³otych

wyp³acane jest jednak tylko
przez 60 dni. Co gdy skoñ-
czy siê ten okres, a my na-
dal bêdziemy wsparcia przy
u¿yczeniu mieszkania
uchod�com w potrzebie? -
Decyzja w tym zakresie jest
w rêkach rz¹du. Odpowie-
dzialno�æ za zakwaterowa-
nie uchod�ców ustawodaw-
ca na³o¿y³ na wojewodów.
Nie jest wykluczone, ¿e ten
okres zostanie przed³u¿ony.
Czekamy zatem na kolejne
rozwi¹zania ustawowe - wy-
ja�nia Dobrochna Ja-
nas, pe³nomocniczka Prezy-
denta Miasta Poznania ds.

Ochrony Praw Lokatorów i
Projektów mieszkaniowych.
Czy kryzys mo¿e siê po-Czy kryzys mo¿e siê po-Czy kryzys mo¿e siê po-Czy kryzys mo¿e siê po-Czy kryzys mo¿e siê po-

g³êbiæ?g³êbiæ?g³êbiæ?g³êbiæ?g³êbiæ?
W marcu Rzecznik Praw

Obywatelskich wyrazi³ obawê,
¿e matkom z dzieæmi, które
uciek³y z Ukrainy mo¿e groziæ
bezdomno�æ, po tym jak ju¿
opuszcz¹ mieszkania u¿yczo-
ne im przez Polaków i bêd¹
musia³y odnale�æ siê na wol-
nym rynku.
Na stronie internetowej

RPO czytamy, ¿e "z projektu
ustawy o pomocy obywatelom
Ukrainy nie wynika bowiem
jaka i czy w ogóle zostanie tej
grupie osób zapewniona po-
mocw zakwaterowaniu powy-
ga�niêciu stosunku u¿ycze-
nia." 8 kwietnia projekt ustawy
zosta³ wniesiony do Senatu.
Czekamy na propozycje
zmian.
Dobros³awa Janas wska-

zuje, ¿e w Poznaniu uchod�cy
jeszcze nie zg³aszali proble-
mów zwynajmemmieszkania,
ale przyznaje, ¿e nale¿y liczyæ
siê z tym, ¿e takie k³opoty

mog¹ siê pojawiæ. - Skala na-
p³ywu uchod�ców jest nowym
wyzwaniem, z którym mierzy
siê nie tylko Poznañ, ale te¿
ca³y kraj. Przy tak du¿ej licz-
bie nowych mieszkañców ist-
nieje ryzykowyst¹pienia zjawi-
ska bezdomno�ci - zastrzega.
Gdzie przekazywaæ daryGdzie przekazywaæ daryGdzie przekazywaæ daryGdzie przekazywaæ daryGdzie przekazywaæ dary
Ka¿dy kto chce pomóc

uchod�com w potrzebie
mo¿e równie¿ zg³osiæ siê do
Ratajskiego Punktu Pomocy
dla Ukrainy. Od 19 kwietnia
dzia³a on w czterech ró¿nych
miejscach, w których mo¿na
przekazywaæ dary.
� DK �Jagiellonka� � os.

Jagielloñskie 120
� DK �Jêdru�� � os. Armii

Krajowej 101
� DK �Orle Gniazdo� � os.

Lecha 43
� DK �Jubilat� � os. Ty-

si¹clecia 30
� DK �Na Piêterku� � os.

Or³a Bia³ego 5.
Punkty dzia³aj¹ od pon.

do �r. w godz. 15:00-18:00 i
w czw. w godz. 10:00-12:00.

Jaros³aw ImburskiJaros³aw ImburskiJaros³aw ImburskiJaros³aw ImburskiJaros³aw Imburski

Na fotografii Katarzyna i Mariusz z wnuczk¹. Ma³¿eñ-Na fotografii Katarzyna i Mariusz z wnuczk¹. Ma³¿eñ-Na fotografii Katarzyna i Mariusz z wnuczk¹. Ma³¿eñ-Na fotografii Katarzyna i Mariusz z wnuczk¹. Ma³¿eñ-Na fotografii Katarzyna i Mariusz z wnuczk¹. Ma³¿eñ-
stwo, które pod swój dach przyjê³o kobietê z córk¹ i sio-stwo, które pod swój dach przyjê³o kobietê z córk¹ i sio-stwo, które pod swój dach przyjê³o kobietê z córk¹ i sio-stwo, które pod swój dach przyjê³o kobietê z córk¹ i sio-stwo, które pod swój dach przyjê³o kobietê z córk¹ i sio-
strzenic¹ pochodz¹ce z Ukrainystrzenic¹ pochodz¹ce z Ukrainystrzenic¹ pochodz¹ce z Ukrainystrzenic¹ pochodz¹ce z Ukrainystrzenic¹ pochodz¹ce z Ukrainy
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G³ówny Zawór Jazzu zagra³ na 45. urodzinach DK �Jêdru��

Chc¹c, przypadaj¹ce w
lutym bie¿¹cego roku, 45.
urodziny "Jêdrusia" �wiêto-
waæ jak najrado�niej i w jak
najszerszym gronie musie-
li�my uzbroiæ siê w cierpli-
wo�æ i odczekaæ ponad 2
miesi¹ce. Docieraj¹ce do
nas informacje o znoszeniu
kolejnych limitów zwi¹za-
nych z organizacj¹ wyda-
rzeñ kulturalnych dawa³y
nadziejê na to, ¿e w kwiet-
niu bez istotnych ograniczeñ
uda nam siê godnie uczciæ
wspomniany jubileusz. Tak
te¿ siê sta³o! 23 kwietnia
sala koncertowa Domu Kul-
tury "Jêdru�" wype³ni³a siê
praktycznie po brzegi pu-
bliczno�ci¹ z³aknion¹ arty-
stycznych wra¿eñ. Jeste-
�my szczê�liwi i bardzo
wdziêczni, ¿e przybyli Pañ-
stwo tak licznie i zechcieli

spêdziæ z nami to sobotnie
popo³udnie.
Domy Kultury przez mi-

nione dekady przesz³y d³ug¹
drogê. Od bycia centralny-
mi miejscami ¿ycia kultural-
nego i spo³ecznego nowo
powstaj¹cych osiedli, przez
trudny czas transformacji
systemowej, po nowe wy-
zwania, które przyniós³ XXI
w. Obecnie oferta ratajskich

placówek kulturalnych sta-
nowi �wietne uzupe³nienie
du¿ych o�rodków kultury
funkcjonuj¹cych w Pozna-
niu. Staramy siê ³¹czyæ to,
co najlepsze w naszej dzia-
³alno�ci z obecnymi trenda-
mi. St¹d, szukaj¹c pomys³u
na koncert jubileuszowy, po-
stawili�my na poznañsk¹
formacjê, G³ówny Zawór
Jazzu, ³¹cz¹c¹ pozornie da-
leko od siebie po³o¿one wa-
riacje nurtów jazzowych z
muzyk¹ wspó³czesn¹. Wo-
kalistki Kasia Faller, Anna
Stanis³awska i Zuzanna Wi-
�niewska wraz z pozosta³y-
mi cz³onkami Zespo³u -
Wojtkiem Handke (instru-
menty klawiszowe), Macie-
jem Karliñskim (perkusja),
Bartoszem Matuszczakiem
(gitara basowa), Adamem
Nowakiem (saksofon teno-
rowy), Jakubem Podoleckim
(saksofony altowy i baryto-
nowy) oraz Maciejem Sa-
dowskim (tr¹bka) - zabrali

Okoliczno�ciowe wyst¹pienie Ireneusza Schillera - Pre-Okoliczno�ciowe wyst¹pienie Ireneusza Schillera - Pre-Okoliczno�ciowe wyst¹pienie Ireneusza Schillera - Pre-Okoliczno�ciowe wyst¹pienie Ireneusza Schillera - Pre-Okoliczno�ciowe wyst¹pienie Ireneusza Schillera - Pre-
zesa Zarz¹du SM Osiedle M³odych w Poznaniuzesa Zarz¹du SM Osiedle M³odych w Poznaniuzesa Zarz¹du SM Osiedle M³odych w Poznaniuzesa Zarz¹du SM Osiedle M³odych w Poznaniuzesa Zarz¹du SM Osiedle M³odych w Poznaniu

Fot. Miros³aw Wzi¹tekFot. Miros³aw Wzi¹tekFot. Miros³aw Wzi¹tekFot. Miros³aw Wzi¹tekFot. Miros³aw Wzi¹tek

nas w muzyczn¹ podró¿ po
zadymionych klubach lat
30., 40. i 50. XX wieku. Us³y-
szeli�my wspó³czesne utwo-
ry popowe, rockowe, a na-
wet hip hopowe w klimatycz-
nych jazzowych, swingo-
wych i bluesowych aran¿a-
cjach. Zdawali�my sobie
sprawê, ¿e nie jest to muzy-
ka popularna, ale zaryzyko-
wali�my. I to ryzyko siê op³a-
ci³o! Reakcje i komentarze
widzów podczas samego
koncertu oraz w czasie roz-
mów kuluarowych da³y nam
pewno�æ, ¿e warto ³amaæ
schematy, siêgaæ po nietu-
zinkowe rozwi¹zania oraz
dawaæ mo¿liwo�æ do posze-
rzania muzycznych hory-
zontów.
Po blisko dwóch godzi-

nach koncertowych wra¿eñ
nadszed³ równie¿ czas na
urodzinowy poczêstunek,
na który zaprosili�my zgro-
madzon¹ publ iczno�æ.
Przyczynkiem do cieka-
wych rozmów i wspomnieñ
dotycz¹cych "Jêdrusia"
by³a, przygotowana specjal-
nie na t¹ okazjê, wystawa
jubileuszowa sk³adaj¹ca siê
z archiwalnych zdjêæ doku-
mentuj¹cych historiê na-
szego domu kultury oraz
osiedla Armii Krajowej. 45
lat historii Domu Kultury
"Jêdru�" za nami. Miejmy
nadziejê, ¿e przed nami
przynajmniej drugie tyle.
Zapraszamy serdecznie do
odwiedzania nas i uczest-
nictwa w zajêciach, sek-
cjach, warsztatach i wyda-
rzeniach, by wspólnie z
nami tworzyæ tera�niej-
szo�æ i mieæ wp³yw na przy-
sz³o�æ "Jêdrusia"!

rsrsrsrsrs
Fot. JuliaFot. JuliaFot. JuliaFot. JuliaFot. Julia TTTTTrittrittrittrittritt
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Nocne warsztaty ornitologiczne
- NOC SÓW 2022 w Cybince

26 marca, ciekawi nocne-
go ¿ycia naszejmiejskiej przy-
rody, spotkali�my siê miêdzy-
pokoleniowo na rodzinnych
warsztatach z ornitolo¿k¹. To

by³a noc pasjonuj¹cych, z
odrobin¹ przyjaznego humo-
ru opowie�ci o tajemniczych
nocnych ptakach. O sowich
bezszelestnych lotach, o wy-
ostrzonych zmys³ach sów:
wzroku i s³uchu, o asyme-
trycznym ustawieniu uszu, by
s³ysza³y przestrzennie-trójwy-

miarowo, o urzekaj¹cych, nie-
mal ludzkich oczach, zbudo-
wanych jak lornetka i jak lor-
netka dzia³aj¹cych � oczy so-
wie powiêkszaj¹ obraz!
Uczestnikom warsztatów nie-
stety tym razem, podczasnoc-
nego spaceru parkiemTysi¹c-
lecia oraz brzegiem jeziora
Maltañskiego nie uda³o siê
wypatrzeæ sów w okolicach
starych dziuplastych drzewo-
stanów, ale mo¿e sowy wi-
dzia³y nas. Ods³uchy charak-
terystycznych pohukiwañ
Puszczyka i Uszatki oraz
d�wiêki okaryny prowadzi³y
nasz¹ czujn¹, uwa¿n¹ grupê
pod przewodnictwem chary-
zmatycznej ornitolo¿ki Agaty
O¿arowskiej.
Spacer by³ poprzedzony

prelekcj¹ i warsztatami szy-
cia sów. Ka¿dy chêtny
uczestnik stworzy³ swój gatu-
nek sowy, wype³niaj¹c uszy-
ty kszta³t antyalergicznym
wypychaczem i ozdabiaj¹c
materia³ami i filcem. Powsta-
³o kolorowe ptasie stado przy-
tulanek. W przygotowaniu i
realizacji warsztatów szycia
wspar³y nas wolontariuszki z
Klubu Seniora "Cybinka".
Pod¹¿aj¹c za potrzeb¹ ser-
ca-op³ata za udzia³ w wyda-

rzeniu stanowi³a cegie³kê
wspieraj¹c¹ Fundacjê Aitwar
dzia³aj¹c¹ na rzecz dzieci i
rodzin z Ukrainy poszkodo-
wanych przez dzia³ania wo-
jenne. Organizacj¹ wydarze-
nia w³¹czyli�my siê w ogólno-
polsk¹ akcjê edukacyjno-spo-
³eczn¹ Stowarzyszenia Ptaki
Polskie. Serdecznie dziêkuje-
my uczestnikom za energiê i
zaanga¿owanie w odkrywa-
nie otaczaj¹cej, jak siê oka-
za³o, tajemniczej i fascynuj¹-
cej przyrody. Zapraszamy na
kolejne wyda-
rzenia i warszta-
ty, podczas któ-
rych bêdziemy
w ciekawy spo-
sób poznawaæ
miejsk¹ faunê,
w tym ptaki, mo-
tyle, æmy, owady
z a p y l a j ¹ c e .
�led�cie nowo-
�ci na: https://
www. facebo-
ok.com/KlubCy-
binka Informacje
i zapisy na
warsztaty pod nr
tel. 618794715,
do zobaczenia.

TTTTTekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.
Ewa JañczakEwa JañczakEwa JañczakEwa JañczakEwa Jañczak
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Wiosenno - wielkanocny klimat w Jagiellonce
wychowawczyniami wziê³o
udzia³ w Wielkanocnych
warsztatach, podczas których
królowa³o drewno. Ka¿dy
uczestnik otrzyma³ komplet
drewnianych elementów, któ-
re nale¿a³o zeszlifowaæ za
pomoc¹ papieru �ciernego, a
nastêpnie, wed³ug uznania,
pomalowaæ farb¹ i dodaæ inne
ozdobne elementy.
Dzieci z wielkim zaanga-

¿owaniempracowa³y nad tym,
abywyj�æ z Jagiellonki z prze-

Na prze³omie marca i
kwietnia Dom Kultury "Jagiel-
lonka" zorganizowa³ kilka
warsztatów, adresowanych
zarówno do dzieci, doros³ych
jak i seniorów. G³ówn¹ tema-
tyk¹ spotkañ by³y dekoracje
�wi¹teczne oraz wiosenne.
Jako pierwsze do naszego
Domu Kultury zawita³y dzieci
z klas 1-4, które na co dzieñ
uczêszczaj¹ do zaprzyja�nio-
nej Szko³y Podstawowej nr 2.
Ponad 120 uczniów wraz z

Spotkanie Wielkanocne w �Rodzinie�
We wspania³ej, wrêcz ro-

dzinnej atmosferze przebie-
ga³o Spotkanie Wielkanocne
w Klubie Seniora "Rodzina" z
udzia³em jego 15 cz³onków,
które prowadzi³a opiekuj¹ca
siê nim Agnieszka Marcin-
kowska. We wstêpie z³o¿y³a
seniorom serdeczne ¿ycze-
nia �wi¹teczne. Dopiero po
dwuletniej przerwie spowodo-
wanej pandemi¹ Covid-19
mogli siê wspólnie spotkaæ w
klubie przed �wiêtami Wiel-
kanocnymi.
W przygotowanie tego

niezwyk³ego przed�wi¹tecz-
nego spotkania byli zaanga-
¿owani wszyscy uczestnicy.
Wyró¿ni³o siê w�ród nich kil-
ka osób. Marianna Jak� przy-
gotowa³a kie³basy i podawa-
³a do sto³u. Gra¿yna Matu-

szewska i Marianna Jak�
przygotowa³y stó³, zadba³y o
jego estetykê. Gabriela Ka-
sprzak zrobi³a pyszn¹ sa³at-
kê. Ze swojej dzia³ki przynio-
s³a kwiatki - prymulki, forsy-
cje oraz bukszpan. Na stole
nie zabrak³o wielkanocnej
palemki. Pani Dorota przygo-
towa³a faszerowane jajeczka.
Seniorzy posilili siê trady-

cyjnymi wielkanocnymi potra-
wami m.in.: kie³bas¹ bia³¹,
szynk¹, owocami, kie³baska-
mi, jajkami. Agnieszka Mar-
cinkowska w ramach zaj¹cz-
ka dla ka¿dej osoby przygo-
towa³a bukiecik z pisank¹.
Podczas spotkania mó-

wi³a o �wiêtach Wielkanoc-
nych. Zachêci³a te¿ senio-
rów, by porównali jak wy-
gl¹da³ okres �wi¹teczny

piêknym i jedynym w swoim
rodzaju barankiem, zaj¹cz-
kiem czy te¿ kurczakiem.
Rodzinnie...Rodzinnie...Rodzinnie...Rodzinnie...Rodzinnie...
Niemal¿e taka sama te-

matyka go�ci³a na tradycyj-
nych ju¿ Rodzinnych Warsz-
tatachOzdób�wi¹tecznych 5
kwietnia, na które z wielk¹ ra-
do�ci¹ co roku zapraszamy
dzieci wraz z rodzicami czy
dziadkami! Na pocz¹tku za-
jêæ uczestnicy otrzymuj¹
wskazówki i sugestie co do

sposobu wyko-
nania pracy, jed-
nak za ka¿dym
razemzaskakuj¹
swoj¹ kreatyw-
no�ci¹ i inwencj¹
twórcz¹.Tak by³o
te¿ tym razem!
Finalnie powsta-
³y piêkne drew-
niane zaj¹ce, po-
malowane w
przeró¿ne barwy
¿ó³to-niebieskie,
têczowe, ró¿owe
oraz oczywi�cie

przed laty i obecnie.
Druga pani Dorota przed-

stawi³a tradycje palmowe w
oparciu o ksi¹¿kê "Etnogad-
ki", której autorami s¹: Moni-
kaMichaluk,Witold Przewo�-
ny, Micha³ Stachowiak.
Pod koniec spotkania

AgnieszkaMarcinkowska po-

szare. Dzieci i towarzysz¹cy
im rodzicewychodzili zachwy-
ceni ciesz¹c siê, ¿e warsztaty
wróci³y po dwóch latach nie-
obecno�ci spowodowanej
pandemi¹ Covid-19.
Ratajski Przystanek Se-Ratajski Przystanek Se-Ratajski Przystanek Se-Ratajski Przystanek Se-Ratajski Przystanek Se-

nioranioranioranioraniora
8 kwietnia Dom Kultury

"Jagiellonka" mia³ przyjem-
no�æ zorganizowaæ, finanso-
wane przez Miasto Poznañ
spotkanie w ramach projektu
"Ratajski Przystanek Senio-
ra". Tym razemnaszympomy-
s³em by³y Warsztaty flory-
styczne dla seniorów. Po krót-
kiej prezentacji przedstawiaj¹-

cej ciekawostki i informacje na
temat najbardziej popularnych
wiosennych kwiatów (hiacyn-
tów, krokusów, tulipanów i
¿onkili), uczestniczki otrzyma-
³y komplet artyku³ów potrzeb-
nych do zasadzenia ro�lin w
piêknym, ozdobnymnaczyniu
oraz do jego udekorowania.
Ka¿da z Pañ decydowa³a ja-
kie ro�liny pragnie wykorzy-
staæ w swojej pracy. Do wy-
boru by³y hiacynty, ¿onkile,

Zmiana lokalizacji
Ratajskiego Punktu
Pomocy dla Ukrainy
Uprzejmie informujemy, ¿e od 19 kwietnia brod 19 kwietnia brod 19 kwietnia brod 19 kwietnia brod 19 kwietnia br..... Ratajski

Punkt Pomocy dla Ukrainy nie przyjmuje ju¿ darów na os.
Tysi¹clecia 30 (w pierwotnej lokalizacji).
Nowymi punktami zbiórki s¹:
� DK "Jagiellonka"DK "Jagiellonka"DK "Jagiellonka"DK "Jagiellonka"DK "Jagiellonka" - os. Jagielloñskie 120
� DK "Jêdru�"DK "Jêdru�"DK "Jêdru�"DK "Jêdru�"DK "Jêdru�" - os. Armii Krajowej 101
� DK "Orle Gniazdo"DK "Orle Gniazdo"DK "Orle Gniazdo"DK "Orle Gniazdo"DK "Orle Gniazdo" - os. Lecha 43
� DK "Jubilat"DK "Jubilat"DK "Jubilat"DK "Jubilat"DK "Jubilat" - os. Tysi¹clecia 30
� DK "Na Piêterku"DK "Na Piêterku"DK "Na Piêterku"DK "Na Piêterku"DK "Na Piêterku" - os. Or³a Bia³ego 5.
Ww. punkty pomocy przyjmuj¹ dary (lista potrzeb dostêp-

na na wwwwwwwwwwwwwww.osiedlemlodych.pl i na facebook.com/smosie-.osiedlemlodych.pl i na facebook.com/smosie-.osiedlemlodych.pl i na facebook.com/smosie-.osiedlemlodych.pl i na facebook.com/smosie-.osiedlemlodych.pl i na facebook.com/smosie-
dlemlodych) od pon. do �rdlemlodych) od pon. do �rdlemlodych) od pon. do �rdlemlodych) od pon. do �rdlemlodych) od pon. do �r. w godz. 15:00-18:00 i w czw. w godz. 15:00-18:00 i w czw. w godz. 15:00-18:00 i w czw. w godz. 15:00-18:00 i w czw. w godz. 15:00-18:00 i w czw. w. w. w. w. w
godz. 10:00-12:00godz. 10:00-12:00godz. 10:00-12:00godz. 10:00-12:00godz. 10:00-12:00. W�ród najpotrzebniejszych rzeczy s¹
obecnie ¿ywno�æ d³ugoterminowa, kosmetyki osobiste oraz
�rodki czysto�ci. TTTTTekst i foto: jtekst i foto: jtekst i foto: jtekst i foto: jtekst i foto: jt

³¹czy³a siê telefonicznie z by³¹
opiekunk¹ KS "Rodzina" -
Krystyn¹ Henczel, której
przekaza³a ¿yczenia od klu-
bowiczów.
Zostali oni pozdrowieni

przez pani¹ Krystynê.
TTTTTekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robert

WWWWWrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski

Agnieszka Marcinkowska (stoi) z senioramiAgnieszka Marcinkowska (stoi) z senioramiAgnieszka Marcinkowska (stoi) z senioramiAgnieszka Marcinkowska (stoi) z senioramiAgnieszka Marcinkowska (stoi) z seniorami

szafirki, bratki oraz cudownie
pachn¹ce narcyzy. Podczas
warsztatów towarzyszy³a nam
pani Kasia z zaprzyja�nionej
kwiaciarni "KwiatoweBadyle",
która czuwa³a nad tym, aby
wszystko przebieg³o w prawi-
d³owy sposób. Spotkaniu to-
warzyszy³a wiosenna atmos-
fera, a Seniorki wysz³y z nie-
go u�miechniête i radosne!

TTTTTekst i fot. Wekst i fot. Wekst i fot. Wekst i fot. Wekst i fot. Weronika Jag³aeronika Jag³aeronika Jag³aeronika Jag³aeronika Jag³a
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Teatr w Przej�ciu
Nie ka¿dy o tym wie, aleNie ka¿dy o tym wie, aleNie ka¿dy o tym wie, aleNie ka¿dy o tym wie, aleNie ka¿dy o tym wie, ale

na Ratajach mie�ci siê jedenna Ratajach mie�ci siê jedenna Ratajach mie�ci siê jedenna Ratajach mie�ci siê jedenna Ratajach mie�ci siê jeden
z poznañskich teatrów i choæz poznañskich teatrów i choæz poznañskich teatrów i choæz poznañskich teatrów i choæz poznañskich teatrów i choæ
nie ma osobnego budynku tonie ma osobnego budynku tonie ma osobnego budynku tonie ma osobnego budynku tonie ma osobnego budynku to
odgrywa wa¿n¹ rolê w ¿yciuodgrywa wa¿n¹ rolê w ¿yciuodgrywa wa¿n¹ rolê w ¿yciuodgrywa wa¿n¹ rolê w ¿yciuodgrywa wa¿n¹ rolê w ¿yciu
lokalnej spo³eczno�ci. Orga-lokalnej spo³eczno�ci. Orga-lokalnej spo³eczno�ci. Orga-lokalnej spo³eczno�ci. Orga-lokalnej spo³eczno�ci. Orga-
nizuje m. in. festiwale groma-nizuje m. in. festiwale groma-nizuje m. in. festiwale groma-nizuje m. in. festiwale groma-nizuje m. in. festiwale groma-
dz¹ce wielbicieli sztuki aktor-dz¹ce wielbicieli sztuki aktor-dz¹ce wielbicieli sztuki aktor-dz¹ce wielbicieli sztuki aktor-dz¹ce wielbicieli sztuki aktor-
skiej. W pi¹tek 22 kwietnia wskiej. W pi¹tek 22 kwietnia wskiej. W pi¹tek 22 kwietnia wskiej. W pi¹tek 22 kwietnia wskiej. W pi¹tek 22 kwietnia w
TTTTTeatrze w Przej�ciu odby³ siêeatrze w Przej�ciu odby³ siêeatrze w Przej�ciu odby³ siêeatrze w Przej�ciu odby³ siêeatrze w Przej�ciu odby³ siê
XVII Ratajski Przegl¹dXVII Ratajski Przegl¹dXVII Ratajski Przegl¹dXVII Ratajski Przegl¹dXVII Ratajski Przegl¹d TTTTTe-e-e-e-e-
atrów Noc¹ zatrów Noc¹ zatrów Noc¹ zatrów Noc¹ zatrów Noc¹ z Amici.Amici.Amici.Amici.Amici.

Teatr w Przej�ciu mie�ci
siê w Zespole Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych nr 4 na os. Cze-
cha. Graj¹ w nim m. in.
uczniowie i absolwenci szko-
³y, podopieczni Stowarzysze-
nia PomocyDzieciom i Rodzi-
nom "Amici" a tak¿em³odzie¿

z ratajskich blokowisk.
-Jest du¿o alternatyw-

nych przyjemno�ci, ale do
naszego teatru stale do³¹-
czaj¹ nowi aktorzy - mówi
Hanna Szel¹g, za³o¿ycielka
Teatru w Przej�ciu i organiza-
torka przegl¹du. Efekty ich
pracy artystycznej mo¿na
by³o zobaczyæ podczas nie-
dawnego Przegl¹du Teatrów
Noc¹ z Amici. Z w³asnymi
sztukami przyjecha³y trupy z
podpoznañskiegoCzerwona-
ka, Gliwic i Raciborza. W re-
pertuarze znalaz³y siê autor-
skie sztuki m³odzie¿owych
zespo³ów teatralnych, ale tak-
¿e adaptacje dobrze znanych
autorów jak np. "Kartoteka"
Tadeusza Ró¿ewicza.

Gdy na scenê wkroczyli
aktorzy z Raciborza zapano-
wa³ na niej ruch, improwiza-
cja i pantomima, czyli cechy
rozpoznawcze zespo³u
"Czwarta �ciana". Podczas
przedstawienia pt. "Improwi-
zacje". Widzowie mogli doj-
rzeæ na scenie wy³¹cznie od-
blaskowe elementy strojów
aktorów. - Przyjechali�my nie
tylko z daleka, chcemy byæ
sta³ym elementem coroczne-
go Przegl¹du Teatrów z Ami-
ci - deklaruje Agnieszka Bu-
suleanu-Jaksik, re¿yserka
Teatru "Czwarta �ciana" z
Raciborza.
Dla m³odszych zespo³ów

festiwal na os. Czecha to
przede wszystkim czas na

integracjê �rodowiska oraz
wymianê do�wiadczeñ. Dziê-
ki takim spotkaniom pocz¹t-
kuj¹cy arty�ci mog¹ szlifowaæ
swój warsztat, równie¿ ta-
neczny. Zespó³ z Gliwic przy-
jecha³ z pokazem tañca ir-
landzkiego.
-Otwarto�æ, odwaga to s¹

takie cechy, które w teatrze
mo¿na nabyæ. Teatr jest do-
skona³ym do�wiadczaniem
¿ycia - mówi Hanna Szel¹g.

Malowanie �wiat³em
w Klubie Cybinka

zowane zabawy integracyjne,
wyja�nienie zagadnienia
�wiat³a chemicznego i oczy-
wi�cie sesja fotograficzna. -
Fabularyzowane zabawy po-
lega³y na rzucaniu w górê
kolorowych chust, które opa-
daj¹c bardzo powoli w dó³
dawa³y czas fotografowi na
uchwycenie idealnego mo-
mentu, który z³apa³o oko apa-
ratu. - wyja�nia³a E. Jañczak.
Malowanie �wiat³em odbywa-
³o siê tak¿e dziêki u¿yciu ko-
lorowych �wiec¹cych w ciem-
no�ciach patyczków, tzw.
�wietlików. Na zdjêciach, któ-
re wykona³a Weronika Jag³a
z Domu Kultury Jagiellonka

Czego nie widzi oko �
zobaczy aparat. Przekonali
siê o tym uczestnicy rodzin-
nych warsztatów malowania
�wiat³em, który odby³ siê w
Cybince 26 lutego. Po zmro-
ku g³ówna sala rozb³ys³a
�wiat³em chemicznym. - Ma-
lowali�myw powietrzu kszta³-
ty i obrazy, które pó�niej zo-
baczyli�my na fotografiach. -
mówi³a Ewa Jañczak z Klu-
bu Cybinka.
Malowanie �wiat³em to

wizualna technika fotograficz-
na, która by³amotywem prze-
wodnim miêdzypokolenio-
wych warsztatów. W progra-
mie spotkania by³y fabulary-

Pomoc dla Ukrainy.
Szpital Strusia leczy za darmo,
proponuje miejsca pracy
Trwa inwazja rosyjskiej

armii na Ukrainê. Czê�æ cy-
wili bohatersko broni swoje-
go kraju, pozostali uciekaj¹
za granicê, miêdzy innymi do
Polski, chroni¹c swoje rodzi-
ny przed skutkami wojny. W
naszym kraju trwa pomoc
humanitarna, obserwujemy i
w³¹czamy siê z ni¹ tak¿e w
naszej dzielnicy.
W pomoc uchod�com z

Ukrainyw³¹czy³ siê Szpital im.
Józefa Strusia z ulicy Szwaj-
carskiej. Nie chodzi oczywi-
�cie o pomoc ofiarom z pierw-
szej linii frontu ze wzglêdu na
zbyt du¿¹ odleg³o�æ od gra-
nicy, chodzi o udzielanie bez-
p³atnej pomocy medycznej
uchod�com, którzy przybyli
do naszego miasta. - W dniu
wybuchu wojny nasz szpital
od razu zadeklarowa³ pomoc
narodowi ukraiñskiemu. My
bêdziemy wspieraæ w taki
sposób, w jaki s³u¿ba me-
dyczna mo¿e pomóc. S¹
miejsca w naszym szpitalu
dla uchod�ców i ich rodzin.

S¹ to miejsca w szpitalu wie-
lospecjalistycznym. Mamy
siedemna�cie specjalizacji,
mamy ³ó¿ka na oddziale in-
tensywnej opieki medycznej
z respiratorami, kardiomoni-
torami i z systemem wenty-
lacji oddechowej. Jeste�my
przygotowani na to, ¿eby po-
móc du¿ej liczbie uchod�ców.
Deklarujemy wszechstronn¹
pomoc. � mówi³ Stanis³aw
Rusek, rzecznik Szpitala im.
Józefa Strusia. W celu uzy-
skania takiej pomocy nale¿y
okazaæ paszport lub inny do-
kument to¿samo�ci.
Szpital dysponuje perso-

nelem mówi¹cym w jêzyku
rosyjskim i angielskim. - Tych
osób mo¿e byæ jednak za
ma³o w miarê nap³ywu kolej-
nych uchod�ców. - wyja�nia
Stanis³aw Rusek. Dlatego
szpital planuje zatrudniæ oso-
by pochodzenia ukraiñskie-
go. Ju¿ czekaj¹ na nie miej-
sca pracy. - Je¿eli zg³osz¹ siê
do nas osoby z Ukrainy, któ-
re bêd¹ posiada³y kwalifika-

doskonale widaæ etap koñco-
wy pracy uczestników warsz-
tatów. - Malowanie �wiat³em
to technika d³ugiego czasu
na�wietlania. W 10 sekund
nasi uczestnicy malowali
�wietlikami ró¿ne kszta³ty,
które zachowa³y siê jako ko-
lorowe, barwne elementy fo-
tografii. - wyja�nia³a E. Jañ-
czak. Jakie kszta³ty uda³o siê
uzyskaæ? - Powsta³y abstrak-
cyjne obrazy inspirowane
dan¹ chwil¹, ale by³y tak¿e
serca, psy, koty, u�miechy,
s³oñce i mnóstwo kolorowych
linii. - koñczy.
Spotkanie wCybince by³o

dedykowane parom i zespo-
³om miêdzypokoleniowym,
rodzinom, przyjacio³om chc¹-
cym kreatywnie i w atmosfe-
rze dobrej zabawy spêdziæ
czas. Instruktorzy z klubu z
wielk¹ rado�ci¹ witali go�ci,
którzy po przerwie pande-
micznej w pewnym sensie
zainaugurowali dzia³alno�æ
na nowo. Swoim radosnym
�miechem i gwarem rozpo-
czêli kolejny etap w Cybince.

Wioletta £echtañ-Wioletta £echtañ-Wioletta £echtañ-Wioletta £echtañ-Wioletta £echtañ-
ska-B³aszczakska-B³aszczakska-B³aszczakska-B³aszczakska-B³aszczak

Fot. WFot. WFot. WFot. WFot. Weronika Jag³aeronika Jag³aeronika Jag³aeronika Jag³aeronika Jag³a

cje medyczne, mam na my�li
zarówno lekarzy, jak i pielê-
gniarki oraz personel pomoc-
niczy ni¿szego szczebla, to
bêdziemy te osoby zatrud-
niaæ w miarê naszych mo¿li-
wo�ci. Nowo przyjête osoby
maj¹ tak¿e spe³niaæ dodat-
kow¹ rolê t³umacza w szpita-
lu. Je¿eli bêd¹ u nas w Pol-
sce osoby tymczasowo i nie
bêd¹ mieæ innej mo¿liwo�ci
zarobkowania, to czê�æ z nich
byæ mo¿e znajdzie pracê w
naszym szpitalu - wyja�nia
rzecznik lecznicy.
Szpital prowadzi równie¿

swoj¹ wewnêtrzn¹ zbiórkê
darów dla uchod�ców, którzy
docieraj¹ zzawschodniej gra-
nicy. - S¹ to artyku³y, które te-
raz s¹ najbardziej potrzebne.
Ka¿da pomoc jest nieocenio-
na, na Ukrainie trwa bestial-
ska wojna. Nale¿y podkre�liæ,
¿e nie wynika ona z wrogo�ci
narodu rosyjskiego, a chorych
ambicji elit politycznych z Pu-
tinem na czele. - koñczy Sta-
nis³aw Rusek. W£BW£BW£BW£BW£B

Re¿yserka uwa¿a, ¿e ¿ycie to
tak¿e teatr. Jej podopieczni
opowiadaj¹ niejednokrotnie o
tym jak wykorzystuj¹ swoje
umiejêtno�ci aktorskie np.
podczas rozmów kwalifikacyj-
nych o pracê.
XVII Przegl¹d Teatrów

Noc¹ z Amici odby³ sie "na
dwa razy". Pocz¹tkowo by³
zaplanowany na 2020 rok,
ale gdy wybuch³a pandemia
trzeba by³o przerwaæ trwaj¹-

cy festiwal. Hanna Szel¹g nie
da³a jednak za wygran¹ i zor-
ganizowa³a to wydarzenie
ponownie. W planach s¹ ju¿
kolejne inicjatywy, poniewa¿
w przysz³ym roku "Teatr w
Przej�ciu" bêdzie obchodzi³
25-lecie swojego istnienia.

Jaros³aw ImburskiJaros³aw ImburskiJaros³aw ImburskiJaros³aw ImburskiJaros³aw Imburski
Fot. Robert WFot. Robert WFot. Robert WFot. Robert WFot. Robert Wrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski

Hanna Szel¹gHanna Szel¹gHanna Szel¹gHanna Szel¹gHanna Szel¹g
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Nadal gramy w szczypiorniaka
Pomimo trudnych czasów

zwi¹zanych z pandemi¹, pi³-
ka rêczna w Poznaniu i po-
�rednio na Ratajach (grupy
m³odzie¿owe) nadal ma siê w
miarê dobrze. Du¿y udzia³ w
rozwoju tej popularnej w na-
szym regionie dyscypliny ma
kierownik sekcji WKS Grun-
wald, mieszkaniec os. Lecha
Krzysztof Brzeziñski. - Panie
Kierowniku na maila redakcji
otrzymali�my zdjêcie zespo-
³u sprzed dwudziestu lat, jed-
nocze�nie z pro�b¹ Czytelni-
ka o przypomnienie i rozszy-
frowanie kto jest kto? - zwra-
camy siê do K. Brzeziñskie-
go.
- By³ to czas odbudowy

szczypiorniakaw naszym klu-
bie, po rocznym pobycie w II
lidze zespó³ wywalczy³ awans
na zaplecze obecnej Super-
ligi, graj¹c w ówczesnej I li-
dze (obecnie liga centralna)
- opowiada. Liga liczy³a 14
zespo³ów z ca³ej Polski. Z ligi
spada³y cztery zespo³y, a o
prawo awansu do najwy¿szej

ligi ubiega³y siê dwa zespo³y.
W rozgrywkach uczestniczy³
zespó³ Szko³y Mistrzostwa
Sportowego, w którego sze-
regach wystêpowali pó�niej-
si reprezentanci Polski - miê-
dzy innymi Mariusz Jurkie-
wicz, Micha³ Salami, Micha³
Orzechowski. W tym okresie
najwy¿szym miejscem wy-
walczonym przez zespó³ by³o
zajêcie trzeciej lokaty, do
awansu zabrak³o naprawdê
niewiele. Przez kolejne lata
gry na zapleczu Superligi ze-
spó³ tworzyli równie¿ bardzo
dobrzy zawodnicy:Arkadiusz
Hildebrandt, Tomasz Wita-
szak, Arkadiusz Guraj, Ma-
riusz Peda, Karol Niepoñ,
Dominik ¯elazek, Micha³
¯elazek, Rafa³ Niedzielski i
inni.
Po zakoñczeniu kariery

sportowej niektórzy zawodni-
cy zostali trenerami zespo³ów
seniorskich jak i grup m³o-
dzie¿owych. W naszym re-
gionie, s¹ to widoczni na zdjê-
ciu Rafa³ Walczak, Doman

Leitgeber, Jakub Kasper-
czak.
- Mi³e wspomnienia przy-

znajemy, a co teraz s³ychaæ
w poznañskim �rodowisku?
- Przed nami kolejne wy-

zwania i walka o jak najwy¿-
sze cele. Do zakoñczenia
obecnych rozgrywek pozo-
sta³y trzy kolejki: 27 kwietnia
o godz. 19.15 gramy z Re-
alem Astromalem Leszno, 7
maja wyjazd do Nowej Soli,
14 maja w ostatniej kolejce
podejmujemy zespó³ z Legni-
cy. Najwiêkszym sukcesem
ówczesnej i obecnej dru¿yny
jest to, ¿e przez kolejne se-
zony reprezentujemy godnie
miasto Poznañ, nasz klub
WKS Grunwald i sponsorów
w rozgrywkach centralnych.
Coraz lepiej w rozgrywkach
radz¹ sobie grupym³odzie¿o-
we, a najwytrwalsi zawodni-
cy uzupe³niaj¹ kadrê pierw-
szego zespo³u. Zapraszamy
chêtnych m³odzieñców na
treningi.

Robert WRobert WRobert WRobert WRobert Wrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski

�wiece, �wieczki, �wieczuszki!

Decoupage - co to takie-Decoupage - co to takie-Decoupage - co to takie-Decoupage - co to takie-Decoupage - co to takie-
go? Decoupage - czy wartogo? Decoupage - czy wartogo? Decoupage - czy wartogo? Decoupage - czy wartogo? Decoupage - czy warto
przyj�æ i wzi¹æ udzia³ wprzyj�æ i wzi¹æ udzia³ wprzyj�æ i wzi¹æ udzia³ wprzyj�æ i wzi¹æ udzia³ wprzyj�æ i wzi¹æ udzia³ w
warsztatach o takim tytule?warsztatach o takim tytule?warsztatach o takim tytule?warsztatach o takim tytule?warsztatach o takim tytule?
TTTTTak - warto!ak - warto!ak - warto!ak - warto!ak - warto!
W Domu Kultury "Polan

STO", w ramach cyklicznych
warsztatów "PolankoweCo�"
odby³o siê kreatywne spotka-
nie ze �wiec¹ i serwetk¹w roli

g³ównej. Magiczna nazwa
decoupage zosta³a wyja�nio-
na, przybli¿ona, a klubowa
sala zamieni³a siê w pracow-
niê wype³nion¹ dwoma gru-
pami dzieci, które w skupie-
niu i z ogromnym zaanga¿o-
waniem dekorowa³y swoje
�wiece mozolnie wtapiaj¹c
warstwê serwetki rozgrzan¹

Zespó³ sprzed 20 lat: (od lewej górny rz¹d) Jakub Kasperczak, Hubert Mo¿d¿eñ, Rafa³Zespó³ sprzed 20 lat: (od lewej górny rz¹d) Jakub Kasperczak, Hubert Mo¿d¿eñ, Rafa³Zespó³ sprzed 20 lat: (od lewej górny rz¹d) Jakub Kasperczak, Hubert Mo¿d¿eñ, Rafa³Zespó³ sprzed 20 lat: (od lewej górny rz¹d) Jakub Kasperczak, Hubert Mo¿d¿eñ, Rafa³Zespó³ sprzed 20 lat: (od lewej górny rz¹d) Jakub Kasperczak, Hubert Mo¿d¿eñ, Rafa³
WWWWWalczak, Micha³ Kasperczak, Doman Leitgeber;alczak, Micha³ Kasperczak, Doman Leitgeber;alczak, Micha³ Kasperczak, Doman Leitgeber;alczak, Micha³ Kasperczak, Doman Leitgeber;alczak, Micha³ Kasperczak, Doman Leitgeber;
(trzeci rz¹d od lewej) trener(trzeci rz¹d od lewej) trener(trzeci rz¹d od lewej) trener(trzeci rz¹d od lewej) trener(trzeci rz¹d od lewej) trener Andrzej Siekierski , Bartek Papich , Szymon Janiszczak,Andrzej Siekierski , Bartek Papich , Szymon Janiszczak,Andrzej Siekierski , Bartek Papich , Szymon Janiszczak,Andrzej Siekierski , Bartek Papich , Szymon Janiszczak,Andrzej Siekierski , Bartek Papich , Szymon Janiszczak,

Bartosz Masiak, £ukasz Kobusiñski, kierownik sekcji Krzysztof Brzeziñski;Bartosz Masiak, £ukasz Kobusiñski, kierownik sekcji Krzysztof Brzeziñski;Bartosz Masiak, £ukasz Kobusiñski, kierownik sekcji Krzysztof Brzeziñski;Bartosz Masiak, £ukasz Kobusiñski, kierownik sekcji Krzysztof Brzeziñski;Bartosz Masiak, £ukasz Kobusiñski, kierownik sekcji Krzysztof Brzeziñski;
(drugi rz¹d) Micha³ Bia³kowski, Dariusz(drugi rz¹d) Micha³ Bia³kowski, Dariusz(drugi rz¹d) Micha³ Bia³kowski, Dariusz(drugi rz¹d) Micha³ Bia³kowski, Dariusz(drugi rz¹d) Micha³ Bia³kowski, Dariusz Adrian, Krzysztof G¹siorowskiAdrian, Krzysztof G¹siorowskiAdrian, Krzysztof G¹siorowskiAdrian, Krzysztof G¹siorowskiAdrian, Krzysztof G¹siorowski
(pierwszy rz¹d od do³u - od lewej)(pierwszy rz¹d od do³u - od lewej)(pierwszy rz¹d od do³u - od lewej)(pierwszy rz¹d od do³u - od lewej)(pierwszy rz¹d od do³u - od lewej) TTTTTomasz Peda, Dariusz Lampart.omasz Peda, Dariusz Lampart.omasz Peda, Dariusz Lampart.omasz Peda, Dariusz Lampart.omasz Peda, Dariusz Lampart.
Na prze³omie XX i XXI wieku pierwsz¹ dru¿ynê seniorów prowadzi³ trenerNa prze³omie XX i XXI wieku pierwsz¹ dru¿ynê seniorów prowadzi³ trenerNa prze³omie XX i XXI wieku pierwsz¹ dru¿ynê seniorów prowadzi³ trenerNa prze³omie XX i XXI wieku pierwsz¹ dru¿ynê seniorów prowadzi³ trenerNa prze³omie XX i XXI wieku pierwsz¹ dru¿ynê seniorów prowadzi³ trener Andrzej Sie-Andrzej Sie-Andrzej Sie-Andrzej Sie-Andrzej Sie-

kierski (by³y zawodnik KS Posnania - graj¹cy na prawym skrzydle), za zdrowie zawodnikówkierski (by³y zawodnik KS Posnania - graj¹cy na prawym skrzydle), za zdrowie zawodnikówkierski (by³y zawodnik KS Posnania - graj¹cy na prawym skrzydle), za zdrowie zawodnikówkierski (by³y zawodnik KS Posnania - graj¹cy na prawym skrzydle), za zdrowie zawodnikówkierski (by³y zawodnik KS Posnania - graj¹cy na prawym skrzydle), za zdrowie zawodników
dba³ fizjoterapeuta Piotr Dajerling.dba³ fizjoterapeuta Piotr Dajerling.dba³ fizjoterapeuta Piotr Dajerling.dba³ fizjoterapeuta Piotr Dajerling.dba³ fizjoterapeuta Piotr Dajerling.

Zapraszamy seniorów
z Osiedla Or³a Bia³ego, Polan

i Stare ¯egrze
do udzia³u w bezp³atnym warsztacie

Bezpieczeñstwo prawne i finansowe seniora
Zapraszamywszystkich seniorówwwieku 60+miesz-

kaj¹cych na terenie osiedla Polan, Stare ¯egrze i Or³a
Bia³ego do udzia³u w spotkaniach warsztatowych doty-
cz¹cych bezpieczeñstwa prawno-finansowego seniorów.

WWWWWarsztat sk³ada siê z cyklu dwóch 2-godzinnych spo-arsztat sk³ada siê z cyklu dwóch 2-godzinnych spo-arsztat sk³ada siê z cyklu dwóch 2-godzinnych spo-arsztat sk³ada siê z cyklu dwóch 2-godzinnych spo-arsztat sk³ada siê z cyklu dwóch 2-godzinnych spo-
tkañ, które odbêd¹ siê:tkañ, które odbêd¹ siê:tkañ, które odbêd¹ siê:tkañ, które odbêd¹ siê:tkañ, które odbêd¹ siê:

- w �rodê 1- w �rodê 1- w �rodê 1- w �rodê 1- w �rodê 11 maja o godzinie 151 maja o godzinie 151 maja o godzinie 151 maja o godzinie 151 maja o godzinie 15
- i �rodê 8 czerwca o godzinie 16:15- i �rodê 8 czerwca o godzinie 16:15- i �rodê 8 czerwca o godzinie 16:15- i �rodê 8 czerwca o godzinie 16:15- i �rodê 8 czerwca o godzinie 16:15

Warsztaty odbêd¹ siê w Klubie Seniora Feniks w
Domu Kultury Polan 100

Nawarsztatach seniorzy dowiedz¹ siê od radcy praw-
nego jak zapewniæ sobie do¿ywotnie utrzymanie, miej-
sce zamieszkania, opiekê i leczenie np. przez zapis
mieszkania z do¿ywociem, s³u¿ebno�ci¹, czy bezp³atnym
u¿ytkowaniem.
Dowiedz¹ siê równie¿ w jaki sposób mo¿na uzyskaæ

wykonywanie takiej umowy, która do tej pory by³a nie-
w³a�ciwie wykonywana lub nie by³a wcale wykonywana
czyli senior nie mia³ zapewnionych �rodków bytowych
przys³uguj¹cych mu z tytu³u tych umów. Dowiedz¹ siê
równie¿ jakie s¹ mo¿liwo�ci wycofania siê z takiej umo-
wy.
Poznaj¹ równie¿ zasady dziedziczenia i jak pisaæ te-

stament.
A na spotkaniu grupowym z psychologiem bêd¹ mo-

gli w praktyce przeæwiczyæ jak rozmawiaæ na wymienio-
ne tematy z bliskimi i rodzin¹ i jak wyra¿aæ swoj¹ wolê.
Warsztaty bêd¹ przeprowadzone w lu�nej warsztato-

wej formie dostosowanej do seniorów. Bêdzie równie¿
mo¿liwo�æ zadawania indywidualnych pytañ i pracy na
przyk³adach.

Projekt jest organizowany przez Fundacjê Let�s pro-
gress we wspó³pracy z Klubem Seniora Feniks.
Projekt finansowany ze �rodków bud¿etowych Mia-

sta Poznania

Fundacja
Let�s progress

³y¿eczk¹. A to dopiero tech-
nika! Nie jeden uczestnik by³
zaskoczony metod¹ pracy, a
efekty przeros³y naj�mielsze
oczekiwania naszychmilusiñ-
skich. Przepiêkne �wiece,
które powsta³y w trakcie
warsztatów mo¿na by �mia³o
porównaæ z ma³ymi dzie³ami
sztuki, które spotkaæmo¿emy
w niejednej poznañskiej ga-

lerii. Ale niespodzianka - suk-
ces twórczej pracy zosta³ do-
ceniony przez instruktorki
Domu Kultury, a zachwyt ro-
dziców z ca³¹ pewno�ci¹
ucieszy³ naszych podopiecz-
nych i wywo³a³ u�miech i wi-
doczn¹ w oczach dumê z sa-
modzielnej pracy!

Izabela KurzawskaIzabela KurzawskaIzabela KurzawskaIzabela KurzawskaIzabela Kurzawska
Fot.Fot.Fot.Fot.Fot. Anna PetersAnna PetersAnna PetersAnna PetersAnna Peters



1111111111Kwiecieñ 2022 nr 4 (322)

Biegowe przywitanie wiosny
£adna, s³oneczna pogo-

da dopisa³a imprezie pod
nazw¹ "Sportowe Przywita-
nie Wiosny! Biegowe Wy-
zwanie!", któr¹ na Spó³dziel-
czym Stadionie Sportowym
"Olimp" zorganizowa³y Pla-
cówki Kulturalne "Na Rusa"
Spó³dzielni Mieszkaniowej
"Osiedle M³odych" w Pozna-
niu oraz Stowarzyszenie
Ratajskie Centrum Kultury

Poznañ. Biegi w poszcze-
gólnych kategoriach wieko-
wych od dziewczynek i
ch³opców w wieku od 3-4 lat
do uczniów klas VII-VIII sê-
dziowali kierownik Placówek
Kulturalnych "Na Rusa" -
Damian Koz³owski oraz in-
struktorka Ma³gorzata Ol-
szewska.
Zdobywcy pierwszych

trzech miejsc byli dekorowa-
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Krew z Rataj dla Ukrainy
Ratajscy harcerze od

szeregu lat s¹ wspó³organi-
zatorami s³u¿¹cych szlachet-
nemu celowi krwiodawczych
akcji, które odbywaj¹ siê tra-
dycyjnie dwa razu w roku.
Ostatnia by³a szczególna

- zosta³a przeprowadzona
pod has³em Ratajska Akcja
Poboru Krwi dla Ukrainy. Zor-
ganizowali j¹: Spó³dzielnia
Mieszkaniowa "Osiedle M³o-
dych" w Poznaniu, Ratajski
Dom Harcerza "Skaut", Re-
gionalneCentrumKrwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa (krew
pobierano w jego nowocze-
snym krwiobusie), Klub Ho-
norowych DawcówKrwi przy
Wielkopolskim Oddziale
Okrêgowym PCK.
Tradycyjnie od pocz¹tku

organizacji tych akcji pieczê
nad ni¹ sprawowali: kierow-
nik "Skauta" - hm Ma³gorza-
ta Marcinkowska oraz cz³o-
nek Klubu HDK przy WKO
PCK - phm Piotr Pers (cz³o-
nek Komisji Historycznej Ko-
mendy Chor¹gwi Wielkopol-
skiej ZHP).
S³u¿bê pe³ni³a 25 Po-

znañska Dru¿yna Harcer-
skiej "Rój" im. Andrzeja Ro-
mockiego "Morro".
M. Marcinkowska zazna-

czy³a, i¿ prowadz¹cy akcjê
robili to u¿ywaj¹c symboliki
Ukrainy.

- Cieszymy siê, ¿e odzew
jest du¿y. Od rana jest co ro-
biæ. Pomagamy wype³niaæ
ankiety, odbieramy telefony -
mówi³a. W�ród licznie przy-
chodz¹cych krwiodawców ju¿
od rana znalaz³o siê sze�cio-
ro uchod�ców z Ukrainy.
JuliaAntczak informacjê o

akcji przeczyta³a w swoim
bloku na os. Or³a Bia³ego.
Dzieli³a siê krwi¹ czwarty raz
i zamierza to robiæ regularnie.
Trzeci raz krew odda³ Seba-
stian Bury.
Nale¿y wyja�niæ, i¿ krew

oddana podczas tego pobo-
ru nie trafi³a bezpo�rednio do
Ukraiñców, tylko do banku
krwi. Piotr Pers zaanga¿owa-
ny w pracê wolontariusza na
MTP widzia³ chorych Ukraiñ-
ców przewo¿onych do szpi-

tali w Poznaniu, gdzie otrzy-
mywali krew.
Pan Piotr zwróci³ siê do

krwiodawców, by nie tylko
oddawali krew na zasadzie
akcyjno�ci, lecz dzielili siê
czê�ciej, zw³aszcza latem.
Ju¿ po zakoñczeniu akcji

M. Marcinkowska poinformo-
wa³a, ¿e oddaæ krew przysz³o
25 osób. Z tego mog³o siê z
ni¹ podzieliæ 18, co przynio-
s³o 7976 ml krwi. Zatem 7
osób ze wzglêdów zdrowot-
nych nie odda³o krwi. Ma³go-
rzata Marcinkowska za po-
�rednictwem "Gazety Rataj-
skiej" podziêkowa³a krwio-
dawcom za tê frekwencjê.
Doda³a, i¿ s¹ jeszcze chêtni
do podzielenia siê tym le-
kiem.
TTTTTekst i fot. Robert Wekst i fot. Robert Wekst i fot. Robert Wekst i fot. Robert Wekst i fot. Robert Wrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski

ni przez kierowniczkê Dzia-
³u Kultury - Iwonê Ossowsk¹.
Pami¹tkowy medal otrzy-

mali wszyscy uczestnicy im-
prezy.
D. Koz³owski poinformo-

wa³ nas, i¿ frekwencja pod-
czas zawodów by³a dobra. W
sumie we wszystkich bie-
gach wziê³o udzia³ 89 za-
wodników.
TTTTTekst i fot. Robert Wekst i fot. Robert Wekst i fot. Robert Wekst i fot. Robert Wekst i fot. Robert Wrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski
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