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Narodowe �wiêto Niepodleg³o�ci w ca³ej Polsce obchodzone jest w ró¿ny sposób. Sk³ada-
my kwiaty w miejscach upamiêtniaj¹cych Bohaterów naszej niepodleg³o�ci, naszej wolno�ci.
W Poznaniu odbywaj¹ siê uliczne parady (pandemia ostatnio wyra�nie w tym przeszkadza).
Mamy s³ynne s³odkie w postaci rogali marciñskich.
W domach kultury na terenie osiedli Spó³dzielni Mieszkaniowej �Osiedle M³odych� spo-

tykamy siê w gronie znajomych, przyjació³ na okoliczno�ciowych, spektaklach, koncertach
patriotycznych.
W tej sztafecie przychodzi nasza kolej. Niepodleg³o�æ przecie¿ nie jest tylko w stolicy, na

podnios³ych uroczysto�ciach. Niepodleg³o�æ jest w nas, wszêdzie tam, gdzie jeste�my, gdzie
s¹ Polacy, gdzie rzuci³ nas los, w kraju i za granicami � jak pisa³ poeta. W tym dniu
chcia³oby siê odczuwaæ spokój, bezpieczeñstwo, solidarno�æ miêdzy nami. Takie warto�ci
odczuwali�my podczas spotkañ � wieczornic w domach kultury Spó³dzielni. I o tych wydarze-
niach relacje w bie¿¹cym numerze GR.
Mamy te¿ nadziejê, ¿e za rok bêdziemy opowiadaæ dzieciom, ¿e to wspania³y dzieñ,

w którym spotykamy siê, by �wiêtowaæ bycie razem, cieszyæ siê, ¿e jeste�my rodzin¹.
Red, Fot. R. Wrzesiñski

�wiêto
Niepodleg³o�ci
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Patriotyczny Wieczór z Chórem Festa Decoro

WNarodowe �wiêto Nie-
podleg³o�ci DK "Jêdru�" za-
prosi³ na Wieczór Pie�ni Pa-
triotycznych i ¯o³nierskich z
Chórem Festa Decoro.
Na pocz¹tku zosta³y wy-

konane m. in.: "Gaude Mater
Polonia", "Hymn pañstwowy"
przeplatane s³owami poezji.
W imieniu "Jêdrusia" oraz SM
"OM" artystów powita³ kierow-
nik Miros³aw Maj. W imieniu

Festa Decoro zebranychwita³
jego prezes - Jerzy ¯arnow-
ski. Przypomnia³, i¿ na Wie-
czorze Pie�ni Patriotycznych
i ¯o³nierskich w DK "Jêdru�"
chór wystêpuje po raz jede-
nasty.
W programie tego nie-

zwyk³ego patriotycznego
Wieczoru nie zabrak³o te¿
"Roty".
Po kilku pie�niach wyko-

nanych przez sam chór,
uczestnicy spotkania zostali
zaproszeni do wspólnego
�piewu. By³y wykonane utwo-
ry z ró¿nych okresów. Z Po-
wstania Listopadowego -
"Warszawianka", "Bywaj
dziewczê zdrowe", z Powsta-
nia Styczniowego "Jeszcze
jeden mazur dzisiaj", "Marsz,
marsz Polonia", "Jak to na
wojence ³adnie", By³y tak¿e
pie�ni legionowe, �piewane
te¿ podczas wojny polsko-
bolszewickiej: np. "Wojenko,
wojenko", "O mój rozmary-
nie", "Piechota" "Raduje siê
serce" ("Pierwsza kadrowa").
Oczywi�cie nie zbrak³o te¿
"Pierwszej Brygady".
"Marsylianka wielkopol-

ska" uczci³a wybuch Powsta-
nia Wielkopolskiego". Z okre-
su miêdzywojennego by³a
pie�ñ "Morze, nasze morze".
UczestnicyWieczorumieli

te¿ okazjê wykonaæ m. in. pie-
�ni partyzanckie, jak np.
"Deszcz jesienny", "Rozszu-

mia³y siê wierzby p³acz¹ce".
�piewano te¿ bardziej

wspó³czesne pie�ni: "¯eby
Polska by³a Polsk¹", czy te¿
"Mury".Nazakoñczenie zosta-
³a wykonana pie�ñ "Bo¿e, co�
Polskê".

W sumie na ten Wieczór
z³o¿y³o siê 30 otworów. Czê�æ
z nich wykonywali soli�ci chó-
ru: Jerzy ¯arnowski, Andrzej
Komorowski, Bo¿ena Tycha-
nicz-Hoffmann, Juliusz Wy-
rembek, Zofia Pakulska. Chó-
remdyrygowa³aAgnieszkaPa-
kulska, która te¿ akompanio-
wa³a na pianinie. Wiersze re-
cytowali: Jerzy ¯arnowski, Bo-
¿ena Tychanicz-Hoffmann,
WandaUrbaniak (przygotowa-
³a program).
Miros³awMaj podziêkowa³

chórzystkom i chórzystomoraz
Agnieszce Pakulskiej, która z
r¹k Julii Mazanki otrzyma³a
upominek. Jerzy ¯arnowski
dziêkowa³ publiczno�ci za
przybycie i zosta³ uhonorowa-
ny przez Miros³awa Maja.

TTTTTekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robert
WWWWWrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski�piewa Zofia Pakulska�piewa Zofia Pakulska�piewa Zofia Pakulska�piewa Zofia Pakulska�piewa Zofia Pakulska

Recytuje Jerzy ¯arnowskiRecytuje Jerzy ¯arnowskiRecytuje Jerzy ¯arnowskiRecytuje Jerzy ¯arnowskiRecytuje Jerzy ¯arnowski

W �rodku -W �rodku -W �rodku -W �rodku -W �rodku -Agnieszka Pakulska obdarowana upominkiemAgnieszka Pakulska obdarowana upominkiemAgnieszka Pakulska obdarowana upominkiemAgnieszka Pakulska obdarowana upominkiemAgnieszka Pakulska obdarowana upominkiem Podczas �piewania "Roty"Podczas �piewania "Roty"Podczas �piewania "Roty"Podczas �piewania "Roty"Podczas �piewania "Roty"

Gra i �piewaGra i �piewaGra i �piewaGra i �piewaGra i �piewa Agnieszka PakulskaAgnieszka PakulskaAgnieszka PakulskaAgnieszka PakulskaAgnieszka Pakulska

Jerzy ¯arnowski wita publiczno�æJerzy ¯arnowski wita publiczno�æJerzy ¯arnowski wita publiczno�æJerzy ¯arnowski wita publiczno�æJerzy ¯arnowski wita publiczno�æ
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�Niepodleg³a� - widowisko muzyczno-teatralne

Przypomnieæ trudn¹ i
momentami krwaw¹ histo-
riê Polski w sposób teatral-

ny, z wykorzystaniem ele-
mentów tañca, piosenki i
poezji postanowi³o Stowa-
rzyszenie Ar tystyczne
�Erato� im. Mieczys³awa
Kar ³owicza. Widowisko
muzyczno-teatralne �Nie-
podleg³a� z okazji �wiêta
odzyskania niepodleg³o�ci
odby³o siê w Domu Kultu-
ry �Orle Gniazdo� 14 listo-
pada.
Na scenie zaprezento-

wa³a siê m³odzie¿owa gru-
pa teatralno-estradowa
Spectrum, doros³a grupa
Katharsis oraz Formacja
taneczna Infinite Groove.
Widzowie mogli pos³uchaæ
�Bogurodzicy�, pie�ni �Taki
kra j � czy �Kronika� . -
Przedstawiamy pocz¹tki
pañstwowo�ci oraz historiê
naszego kraju a¿ do aktu-
alnych wydarzeñ. Pokazu-
jemy czasy trudne dla Pol-

ski i Polaków, jak wojny
�wiatowe czy zabory. -
mówi³ Andrzej Borkowski �
re¿yser widowiska.

Wystêp aktorów, którzy
s¹ w ró¿nym wieku, ³¹czy
pokolenia w mi³o�ci do oj-
czyzny. - Chodzi o to, aby
spektak l podoba³ s iê
wszystkim, zarówno doro-
s ³ym, jak i m³odz ie¿y.
Chcemy pokazaæ historiê
naszego kraju w sposób
przystêpny. Czasem trud-
no dotrzeæ do m³odzie¿y,
zw³aszcza z tak powa¿ny-
mi tematami, dlatego sta-
ramy siê pokazaæ je z nie-
co innej strony, w interesu-
j¹cy dla nich sposób. T¹
nasz¹ �Niepodleg³¹� chce-
my ubarwiæ po to, by ka¿-
da osoba na widowni tak,
jak my chcia ³a kochaæ
nasz¹ ojczyznê - dodaje
re¿yser.

Widzowie pos³uchal i
nie tylko znanych utworów
wokalnych, ale tak¿e po-
ezji polskich twórców. Zo-
baczyl i tak¿e autorskie
etiudy teatralne, elementy
tañca wspó³czesnego oraz
fragmenty animacji filmo-
wej tworz¹cej narracjê o
walorach patriotycznych i
historycznych.

W£BW£BW£BW£BW£B
Fot. R. WFot. R. WFot. R. WFot. R. WFot. R. Wrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski
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�Niepodleg³a�
w �Jêdrusiu�
DomKultury "Jagiellonka"

z Domem Kultury "Jêdru�"
wspólnie uczcili Narodowe
�wiêto Niepodleg³o�ci. Byli
organizatorami w "Jêdrusiu"
niezwykle wzruszaj¹cego
koncertu pie�ni patriotycz-
nych pod nazw¹ "Niepodle-
g³a". Zgromadzon¹ publicz-
no�æ przywita³a kierownik

"Jagiellonki" - Ma³gorzata
Nowacka-Jó�wiak. Wyrazi³a
zadowolenie, i¿ widzowie
przyszli na to niezwyk³e wy-
darzenie. Wyst¹pili �wietni
arty�ci, których sylwetki przy-
bli¿y³a.
S³awomir Olgierd Kramm

(baryton) ukoñczy³Akademiê
Muzyczn¹ im. Ignacego Jana

Paderewskiego w Poznaniu
na wydziale wokalno- aktor-
skim, a tak¿e jest absolwen-
tem Policealnego Studium
Piosenkarskiego im. Czes³a-
wa Niemena w Poznaniu w
klasie Przemys³awa Basiñ-
skiego. Z powodzeniem �pie-
wa repertuar z krêgu muzyki
operowej, operetkowej, musi-
calowej oraz znane standar-
dy muzyki rozrywkowej. Czê-
stomo¿emy S. Kramma us³y-
szeæ na koncertach kameral-
nych ze znanymi artystami
scen polskich i zagranicz-
nych. W 2008 roku zadebiu-
towa³ na scenie Teatru Buffo
w Warszawie. W 2011 roku
jako jedyny Polak za�piewa³
z towarzyszeniem Capelli
Zamku Rydzyñskiego kon-
cert w Parlamencie Europej-
skim w Brukseli.
Wyst¹pi³o z nim trzech

muzyków. Andrij Melnyk
(akordeon) urodzony na
Ukrainie. Absolwent Lwow-
skiej Narodowej Akademii
Muzycznej w klasie akorde-
onu i dyrygentury. W Polsce
mieszka od 2005 r.

S³awomir Tok³owicz (per-
kusja), absolwent Akademii
Muzycznej w Poznaniu.
Pawe³ G³owacki (kontra-

bas), ukoñczy³ Akademiê
Muzyczn¹ w Poznaniu. W
1997 roku rozpocz¹³ wspó³-
pracê ze Zbigniewem Gór-
nym w jego orkiestrze i na-
bywa³ nowych do�wiadczeñ
w zawodzie. Mia³ przyjem-
no�æ akompaniowaæ wspa-
nia³ym artystom: Zbigniewo-
wi Wodeckiemu, Jackowi
Wójcickiemu, Grupie "Vox",
Katarzynie Jamróz, Maryli
Rodowicz i wielu innym pol-
skim artystom.
S³awomir Olgierd Kramm

zachêci³, by osoby znaj¹ce
przynajmniej kilka s³ów i nu-
tek pie�ni, choæ refren �pie-
wali wspólnie z nim. Przybli-
¿a³ poszczególne utwory.
Koncert rozpocz¹³ od

"Roty". Nastêpnie wykona³
"Marsz Pierwszej Brygady"

Zostañ Wolontariuszem WO�P!
Machina ruszy³a! I to nas

bardzo cieszy!Wielka Orkie-
stra �wi¹tecznej Pomocy
zagra po raz 30.
15 listopada rozpocz¹³

siê nabór Wolontariuszy do
ratajskiego Sztabu WO�P.
Co nale¿y zrobiæ, aby do³¹-
czyæ do WO�Powej dru¿y-
ny?
KROK 1
Przyjd� do siedziby Wo-

lontariatu w celu podania
swoich danych. Nie zapo-
mnij o dokumencie to¿samo-
�ci oraz zdjêciu legitymacyj-
nymw formie elektronicznej.
Tutaj dowiesz siê, kiedyTwo-
je o�wiadczenie bêdzie go-
towe do podpisania.
KROK 2
W wyznaczonym wcze-

�niej terminie przyjd�* do sie-
dziby Wolontariatu i podpisz
zatwierdzone o�wiadczenie.
* Je�li jeste� niepe³noletni, przyjd� z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Zapisy odbywaj¹ siê w nastêpuj¹ce dni:Zapisy odbywaj¹ siê w nastêpuj¹ce dni:Zapisy odbywaj¹ siê w nastêpuj¹ce dni:Zapisy odbywaj¹ siê w nastêpuj¹ce dni:Zapisy odbywaj¹ siê w nastêpuj¹ce dni:
pon.: 9:00-20:00;pon.: 9:00-20:00;pon.: 9:00-20:00;pon.: 9:00-20:00;pon.: 9:00-20:00;

wt.:10:00-15:00 / 17:00-20:00;wt.:10:00-15:00 / 17:00-20:00;wt.:10:00-15:00 / 17:00-20:00;wt.:10:00-15:00 / 17:00-20:00;wt.:10:00-15:00 / 17:00-20:00;
czwczwczwczwczw.: 15:00-20:00;.: 15:00-20:00;.: 15:00-20:00;.: 15:00-20:00;.: 15:00-20:00;

pt.: 10:00-13:00 / 15:00-19:00.pt.: 10:00-13:00 / 15:00-19:00.pt.: 10:00-13:00 / 15:00-19:00.pt.: 10:00-13:00 / 15:00-19:00.pt.: 10:00-13:00 / 15:00-19:00.
Uwaga!Siedziba WUwaga!Siedziba WUwaga!Siedziba WUwaga!Siedziba WUwaga!Siedziba Wolontariatu Sztabu SM "Osiedle M³odych" w Poznaniu uleg³a zmianie - wolontariatu Sztabu SM "Osiedle M³odych" w Poznaniu uleg³a zmianie - wolontariatu Sztabu SM "Osiedle M³odych" w Poznaniu uleg³a zmianie - wolontariatu Sztabu SM "Osiedle M³odych" w Poznaniu uleg³a zmianie - wolontariatu Sztabu SM "Osiedle M³odych" w Poznaniu uleg³a zmianie - w
tym roku jest to Dom Kultury "Jêdru�" - os.tym roku jest to Dom Kultury "Jêdru�" - os.tym roku jest to Dom Kultury "Jêdru�" - os.tym roku jest to Dom Kultury "Jêdru�" - os.tym roku jest to Dom Kultury "Jêdru�" - os. Armii Krajowej 101, tel. 61 877 01 51.Armii Krajowej 101, tel. 61 877 01 51.Armii Krajowej 101, tel. 61 877 01 51.Armii Krajowej 101, tel. 61 877 01 51.Armii Krajowej 101, tel. 61 877 01 51.
Nabór trwa do 3 grudnia lub do wyczerpania miejsc, a jest ich 100 (liczba przyznana przez
FundacjêWO�P). Szczegó³owe informacje dotycz¹ce 30. Fina³uWO�P systematycznie bêd¹
zamieszczane na stronie internetowej Spó³dzielni oraz fanpage'u facebookowym.

TTTTTekst: jt, Foto: materia³y WO�Pekst: jt, Foto: materia³y WO�Pekst: jt, Foto: materia³y WO�Pekst: jt, Foto: materia³y WO�Pekst: jt, Foto: materia³y WO�P

"Warszawiankê", szereg pie-
�ni z okresu I wojny �wiato-
wej, wojny polsko-bolszewic-
kiej: "U³ani", "O mój rozmary-
nie" itd.
Przerywnikiemwwystêpie

by³ motyw muzyczny z filmu
"Polskie drogi" w wykonaniu
Andrija Melnyka przy akom-
paniamencie S³awomira To-
k³owicza.
Na koncert z³o¿y³y siê te¿

pie�ni partyzanckie. Przed
wykonaniem utworu "Dzi� do
Ciebie przyj�æ nie mogê" Pan
S. Kramm podkre�li³, i¿ wzru-
sza siê, gdy �piewa jego
ostatni¹ zwrotkê, zatem pro-
si³ publiczno�æ o wsparcie w
�piewie. Wykona³ równie¿
"Czerwonemaki" po�wiêcone
zdobyciu Monte Cassino.
Za�piewa³ ukraiñsk¹,

swego rodzaju patriotyczn¹
pie�ñ "Moja mamo ja wiem"
(pierwsz¹ zwrotkê po ukraiñ-
sku).

W celu zmiany nastroju
pod koniec wykona³ piosen-
kê "What a Wonderful World
("Co za wspania³y �wiat") Lu-
isa Armstronga.
S³awomir Olgierd Kramm

i towarzysz¹cy muzycy okla-
skami widowni zostali zapro-
szeni do bisowania. Solista
za�piewa³ na koniec "Pa³acyk
Michla" - hymn harcerskiego
batalionu "Parasol" z Powsta-
niaWarszawskiego.W sumie
na koncert z³o¿y³o siê 18
utworów.
Dziêkowa³ zebranej pu-

bliczno�ci za wspólne �pie-
wanie, podkre�laj¹c, i¿ m³o-
dzi ludzie nie znaj¹ patrio-
tycznych pie�ni, a osoby w
starszym wieku zebrane
w"Jêdrusiu" potrafi¹ je �pie-
waæ. Zatem m³odzie¿y, za-
praszamy do nauki, mo¿e w
Domu Kultury�

TTTTTekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.
Robert WRobert WRobert WRobert WRobert Wrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski

�piewa S³awomir Olgierd Kramm, z prawej Pawe³ G³owacki�piewa S³awomir Olgierd Kramm, z prawej Pawe³ G³owacki�piewa S³awomir Olgierd Kramm, z prawej Pawe³ G³owacki�piewa S³awomir Olgierd Kramm, z prawej Pawe³ G³owacki�piewa S³awomir Olgierd Kramm, z prawej Pawe³ G³owacki

GraGraGraGraGra Andrij MelnykAndrij MelnykAndrij MelnykAndrij MelnykAndrij Melnyk



55555Listopad 2021 nr 11 (317)

�Feniks� zaprasza na wycieczki...
Ogrodu Botanicznego. Za-
chwytom nie by³o koñca.
Przez ca³y spacer towarzy-
szy³y nam drzewa, pokryte
z³oto-purpurowymi li�æmi.
Otacza³y nas jesienne kwia-
ty, z piêknymi ró¿ami na cze-
le. Najwiêkszym zaskocze-
niem by³ jednak 130 tonowy
g³az narzutowy. Przemierzy³

on d³ug¹ drogê nim trafi³ do
Poznania! Pocz¹tkowo znaj-
dowa³ siê w Skandynawii, a
14 tys. lat temu, podczas
ostatniego zlodowacenia, za-
kotwiczy³ siê w Jaros³awsku
na Pomorzu, sk¹d 5 pa�-
dziernika 1994 r. przetrans-
portowany zosta³ do naszego
Ogrodu Botanicznego.

Czy jesieñ kojarzyæ ma
siê tylko ze s³ot¹, wietrzy-
skiem, kaloszami i szybkim
przemykaniem pod paraso-
lem w zacisze domowe?
Otó¿ nie! Zobaczcie sami,
jest pe³na uroku!
Kilkana�cie dni temu gru-

pa seniorów �Feniks� z DK
�Polan Sto� wybra³a siê do

Co jeszcze przyku³o
nasz¹ uwagê podczas spa-
ceru? Rze�ba baletnicy w
fontannie Ogrodu Francu-
skiego, która przywróci³a
wspomnienia baletu �Jezio-
ro £abêdzie�, a co niektórych
zachêci³a do tanecznych fi-
gur.
Po fantastycznym space-

rze wst¹pili�my do kawiarenki
na ma³y odpoczynek z kaw¹ i
ciasteczkiem. Nie ma to jak
odrobina s³odko�ci! Szarlotka,
sernik i ciasto bezowe- wszyst-
ko by³o wy�mienite! Pokrzepie-
ni wracali�my szczê�liwi,
u�miechniêci, planuj¹cy na-
stêpn¹ wyprawê.
Pamiêtajcie jesieñ potrafi

swoj¹ palet¹ barw zaskoczyæ
niejednego obserwatora
przyrody.
Zachêcam zatemwszyst-

kich: spacerujcie Seniorzy i
podziwiajcie piêkny �wiat
wokó³ Nas.

Pozdrawiam,Pozdrawiam,Pozdrawiam,Pozdrawiam,Pozdrawiam,
WWWWWasza Helenkaasza Helenkaasza Helenkaasza Helenkaasza Helenka

Materia³ DK Polan StoMateria³ DK Polan StoMateria³ DK Polan StoMateria³ DK Polan StoMateria³ DK Polan Sto

Rozmy�lania w �rodku jesieni

Witam ju¿ listopadowo�
Jak¿e piêkna, d³uga i koloro-
wa by³a w tym roku jesieñ. I
tak nagle sta³a siê szara, bez-
listna. Jaka� inna. Jakby na
zawo³anie wszyscy pozak³a-
dali smutniejsze kurtki, czap-
ki i kapelusze i w³a�ciwie tyl-
ko one dodaj¹ trochê kolorów
i rozja�niaj¹ szaro-bure dnie.
Na osiedlowych alejkach co-
raz mniej spaceruj¹cych, lu-
dzie raczej przemykaj¹ po-
spiesznie z domu do sklepu i
z powrotem. Na szczê�cie, w
Domach Kultury mog³y roz-
pocz¹æ siê spotkania, pod-
czas których Seniorzy wra-
caj¹ wspomnieniami do let-
nich prze¿yæ. Panuj¹ca
wci¹¿ epidemia powstrzymu-
je jednak niektórych od spo-
tkañ w wiêkszym gronie.
Sama tak¿e zmuszona by-
³am do zrezygnowania z wie-
lu przyjemnych spotkañ.
Jednak 24 pa�dziernika

2021 r wybra³am siê na reci-
tal Janiny Rybarczyk � daw-
nej solistki zespo³u �Wrzosy�
kierowanego kiedy� przez

zacnego Jerzego Golferta, a
kole¿anki z Ko³a Seniora �Pia-
stun�. W Sali Domu Kultury
�Na Skarpie� miejsca wype³-
ni³y siê, przyznam - umiarko-
wanie. Tych, którym chcia³o
siê podnie�æ z fotela czy ka-
napy i przybyli na recital �
Janina Rybarczyk � powiem
szczerze, zaskoczy³a boga-
tym repertuarem. Przy akom-
paniamencie Leopolda Twar-
dowskiego przypomnia³a wie-
le znanych i mniej znanych
utworów. A ogólnie mówi¹c -
�piewa³a o kobietach, o ¿yciu

i mi³o�ci. Osobi�cie zauroczy-
³o mnie wykonanie piosenek
Seweryna Krajewskiego, Ur-
szuli Sipiñskiej i Eleni, no i

Janina RybarczykJanina RybarczykJanina RybarczykJanina RybarczykJanina Rybarczyk

oczywi�cie Leonarda Cohe-
na. Trochê mi nieprzyjemnie,
¿e nie mog³am byæ 31 pa�-
dziernika na piêknym koncer-
cie s³owno-muzycznym pod-
czas którego Leopold Twar-
dowski � kierownik Domu
Kultury �Na Skarpie� wykony-
wa³ utwory Marka Grechuty.
Przyznam siê �nieskromnie�,
¿e na podstawie melodii do
Jego piosenek �stworzy³am�
w³asne, nowe piosenki, któ-
rych jednak publicznie nie od-
wa¿y³abym siê wykonaæ.
Zreszt¹ nie wiem, czy wolno

by mi by³o to
zrobiæ. Bardzo
te¿ ¿a³ujê, ¿e w
tym roku (14 li-
stopada) omi-
nê³y mnie �Za-
duszki jazzo-
we�. Corocznie
odbiera³am je
ze wzrusze-
niem, niejedno-
krotnie ociera-
j¹c ³zê. Nie za-
wsze mi odpo-
wiada, aby w
czwartki wzi¹æ
udzia³ w spotka-
niach seniorów.
Dnia 18 listopa-
da w Domu Kul-
tury �Na Skar-
pie� mia³o miej-
sce wa¿ne wy-
darzenie, a na-

wet dwa. W pierwszej czê�ci
- �Pie�ni Patriotyczne�. Przy
pianinie Leopold Twardowski,
na scenie Janina Rybarczyk

a na ekranie wy�wietlone
teksty, �piewane przez sie-
dz¹cych na sali. Chwile bar-
dzo wzruszaj¹ce. W czê�ci
drugiej nasz klubowy filmo-
wy dokumentalista Jurek
Szyszkowiak wy�wietli³
utworzony przez siebie film.
�Biesiada �wi¹teczna� z 8
stycznia 2015 roku zacieka-
wi³a do tego stopnia, ¿e na
sali zaleg³a nies³ychana do-
t¹d cisza. Na niektórych twa-
rzach zauwa¿yæ mo¿na by³o

zdziwienie, ¿e co� takiego od-
bywa³o siê kilka lat temu. ¯e
Senioromw s³usznym ju¿ wie-
ku po prostu siê chcia³o. ¯e
mieli jeszcze tyle inwencji i
energii. Od tego czasu, osiem
osób opu�ci³o �Piastuna� prze-
nosz¹c siê do innego �wiata,
kilka nowych osób przyby³o.
Film pokazuje dla porównania
- dzia³alno�æ w tamtych la-
tach i obecnie. Z osobistych
wydarzeñ - trochê �narozra-
bia³am�. Wci¹gaj¹c siê w in-

terwencjê - �nie swojej skó-
ry� i �zagl¹danie w czyje�
okna�, �wolnoæ Tomkuw swo-
im domku� itd. - to tylko nie-
które hejty jakich dozna³am
na Facebooku przezmoj¹ re-
akcjê w sprawie otwartego
non stop przez dwa tygodnie
okna u jednego z s¹siadów.
Uwa¿am, ¿e lepiej dmuchaæ
na zimne� Ci z czytelników,
którzy �ogarniaj¹� Facebo-
okow¹ grupê �Seniorzy na
³¹czach� wiedz¹ o co chodzi.
Wystosowa³am te¿ apel:
INTERESUJMY SIÊ S¥-

SIADAMI, BOWIEM NIGDY
NIE WIADOMO CO MO¯E
SPOTKAÆ W£A�NIE NAS,
SENIORÓW.

BarbaraBarbaraBarbaraBarbaraBarbara TTTTTylmanylmanylmanylmanylman

Na jesienn¹ porêNa jesienn¹ porêNa jesienn¹ porêNa jesienn¹ porêNa jesienn¹ porê

Napisa³am wiersz o jesiennym
niebie. O cierpkim smaku
zwarzonych przymrozkiem jagodach
tarniny. O �d�b³ach trawy posrebrzonej
pierwszym szronem i jemio³ach
posmutnia³ych
na bezlistnych drzewach.
Poprosi³am w nim s³oñce
by promieniami krasi³o poranki
Wiatr ¿eby gra³ na ga³êziach i roztañczy³
opad³e li�cie.

Napisa³am ten wiersz dla tych
którzy choæ w jesieni ¿ycia
chc¹ ¿yæ jego pe³ni¹.
Poprosi³am czas by spowolni³ bieg.

UbywanieUbywanieUbywanieUbywanieUbywanie

Wczoraj znowu przyjecha³a
na sygnale erka.
Interwencja czy
stwierdzenie koñca.

W bloku coraz mniej zbli¿onych
do wieku jego powstania.

Opró¿niane mieszkania
pustoszej¹ z pó³wiecznej tradycji.
Gromadzone prze¿ycia
l¹duj¹ na �mietniku.

Nowi lokatorzy
przynosz¹ inne zwyczaje.
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�Bo Orle Gniazdo to jest nasz dom...�

Uczestnicy spotkañ od-
bywaj¹cych siê w ponie-
dzia³ki w godzinach 14.30-
16.30 w Klubie Seniora "Baj-
ka" maj¹ okazjê poczuæ siê
jakby przenie�li siê do baj-
kowego �wiata. Stara siê o
to obecna przewodnicz¹ca
klubu - Zdzis³awa Toliñska,
która prowadzi Klub ósmy
rok.
Przypomina jego histo-

riê. Za³o¿y³y go w 2013 roku
razem z Sabin¹ Biskup, przy
pomocy Rady Osiedla Le-
cha-Czecha. Po pewnym
czasie pani Sabina zrezy-
gnowa³a z dzia³alno�ci w
"Bajce".
Pani Zdzis³awa opowia-

da, i¿ klubowicze bardzo
chêtnie przychodz¹ tu po-
rozmawiaæ, bawiæ siê. Za-
znacza: - Staramy siê umi-
laæ czas seniorom.
Prezentuje kronikê klubu

prowadzon¹ przez Ewê Ra-
tajsk¹. Podkre�la, i¿ s¹ tu
zawarte wa¿niejsze wyda-
rzenia z historii "Bajki".
Mówi z dum¹: - Mamy

siê czym pochwaliæ, dziêki
szerokiej dzia³alno�ci.
Opowiada o tym, co

dzia³o siê do tej pory i co jest
kontynuowane po przerwie
zwi¹zanej z pandemi¹ Co-
vid-19. Odbywa³y siê tutaj
ró¿ne warsztaty, spotkania,
obchody imienin, potañców-
ki, Andrzejki, Walentynki,
�niadania Wielkanocne, ob-
chody Dnia Matki, Miko³ajki
spotkania na Gwiazdkê.
Seniorzy bior¹ m. in.

udzia³ w ró¿nych warszta-
tach rêkodzielniczych w
Domu Kultury "Orle Gniaz-
do". Ale nie tylko spotykaj¹
siê w klubowym pomiesz-
czeniu. Wychodz¹ na ze-

wn¹trz - do Palmiarni Po-
znañskiej, Biblioteki Ra-
czyñskich, Groty Solnej.
Uczestnicz¹ tak¿e w koncer-
tach organizowanych w do-
mach kultury Spó³dzielni
Mieszkaniowej "Osiedle
M³odych".
Zapraszaj¹ cz³onków in-

nych ratajskich klubów se-
niora. Brali udzia³ w impre-
zach organizowanych przez
KS "Feniks" oraz KS "Tê-
cza".
Pani Zdzis³awa dodaje

równie¿, ¿e Klub uzyskuje z
miasta informacje o wyda-
rzeniach "senioralnych".
Obecnie do klubu jest

zapisanych 55 osób, ale
przybywaj¹ te¿ nowi cz³on-
kowie. Przychodzi tu zmien-
nie 23 seniorów.
Od wrze�nia na spotka-

nia uczêszcza Zofia Rogac-
ka z os. Lecha (cz³onek Za-
rz¹du Stowarzyszenia Ab-
solwentów UAM, absolwent-
ka geografii na ówczesnym
Wydziale Biologii i Nauk o
Ziemi). Zachêci³a j¹ do tego
w³a�nie pani Zdzis³awa.
Pani Zofia zwierza siê, jak
to okre�la bez "podlizywania
siê", i¿ przede wszystkim
jest tu zadowolona z prze-
wodnicz¹cej klubu, o której
mówi, ¿e jest kontaktowa,
u�miechniêta, wpisuje siê w
to grono.
Tak¿e od wrze�nia no-

wym cz³onkiem klubu zosta³
Zbigniew Drwiêga, którego
zaprosi³a pani Zdzis³awa do
wst¹pienia do KS "Bajki".
Pan Zdzis³aw jest wdow-

cem. Ze wzruszeniem opo-
wiada o swojej ¿onie Berna-
detcie, z któr¹ prze¿y³ 34
lata. Pracowali te¿ w jednym
miejscu w przedszkolu -

¿ona jako nauczycielka, on
jako "z³ota r¹czka". Kiedy�
pisa³ wiersze. Po �mierci
¿ony zacz¹³ je tworzyæ po-
nownie po�wiêcaj¹c w³a�nie
Jej. Jednak znajomi doradzi-
li mu, by pisa³ ró¿ne utwory.
Dlatego ostatnio s¹ one bar-
dziej spokojne, stonowane.
W³a�nie na spotkanie w klu-
bie stworzy³ "Bajkowe ¿ycie
w bajce" i odczyta³ zebra-
nym. W KS "Bajka" znalaz³
swoj¹ przystañ. Zwierzy³
siê, co daj¹ mu tutejsze spo-
tkania. - Lepiej siê czujê
miêdzy przyjaznymi lud�-
mi...
Tutejsi seniorzy lubi¹

�piewaæ. Zebrani podczas
spotkania, w którym uczest-
niczyli�my, trzymaj¹c siê w
górze za rêce, za�piewali
szereg piosenek, m. in. "Ko-
chajmy siê".
Maj¹ swój chór "Bajka" ,

który prowadzi przychodz¹-
ca spoza Klubu Ewa Miko-
³ajczak. Chór skupia szes-
nastu cz³onków. Jedn¹ ze
�piewaj¹cych pañ jest Cze-
s³awa Buksik z os. Lecha,
nale¿¹ca do klubu prawie
osiem lat. Za�piewa³a nam
hymn KS "Bajka" koñcz¹cy
siê s³owami "bo Orle Gniaz-
do to jest nasz dom".
Pani Czes³awa jest tzw.

dusz¹ towarzystwa. Na spo-
tkaniach czyta wiersze.
Podkre�li³a, i¿ w "Bajce"
wszystko siê jej podoba.
Podzieli³a siê swoimi prze-
my�leniami: - Jest mi³o, ile
ludzi, tyle charakterów, tyle
humorów. Bo niektórzy tacy
nie u�miechaj¹ siê, a na
ustach u�miech, choæ w ser-
cu ból, to najwa¿niejsze -
¿yciowy znój.
Wszyscy s¹ w Klubie

"Bajka" d³ugo,
praktycznie od
zawsze. I tu bêd¹:
Halina, Basia,
Zdzis³awa, Zosia,
Ewa, Czes³awa,
Zdzis³aw i wszy-
scy pozostal i
cz³onkowie bajko-
wego �wiata na
os. Lecha...I jak
sami to podkre-
�laj¹: Bo Orle
Gniazdo to jest
nasz dom...

TTTTTekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.
Robert WRobert WRobert WRobert WRobert Wrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski

gazeta
ratajska
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W bajkowym �wiecie �Bajki�

Zdzis³awaZdzis³awaZdzis³awaZdzis³awaZdzis³awa TTTTToliñska prezentuje kronikêoliñska prezentuje kronikêoliñska prezentuje kronikêoliñska prezentuje kronikêoliñska prezentuje kronikê

Zbigniew Drwiêga czyta swój wierszZbigniew Drwiêga czyta swój wierszZbigniew Drwiêga czyta swój wierszZbigniew Drwiêga czyta swój wierszZbigniew Drwiêga czyta swój wiersz

Bajkowe ¿ycie w "BAJCE"Bajkowe ¿ycie w "BAJCE"Bajkowe ¿ycie w "BAJCE"Bajkowe ¿ycie w "BAJCE"Bajkowe ¿ycie w "BAJCE"

Wiek dostojny osi¹gn¹³em
Emerytem ju¿ zosta³em
¯yæ spokojnie znów zacz¹³em
Do Seniorów siê wpisa³em.

Teraz raz w tygodniu widzê
U�miechniête piêkne twarze
Dobre s³owa wko³o s³yszê,
Wiêc przyja�ni¹ je obdarzê.

Bo w tym klubie dla Seniorów,
Co przekornie "BAJKA" zwie siê
Czas spêdzany mi³o mija
Sam¹ dobroæ w sobie niesie.

S¹ tu Czesia, Krysia, Ela,
Jest te¿ Zosia, ca³kiem nowa
Troszkê dalej siedzi Zdzisia,
A tu¿ obok mnie "KRÓLOWA".

Dalej Stasia i Dorotka
Jest Gabrysia i Halinka.
Obok Maria razem z Ew¹,
Wci¹¿ palcami krêc¹ m³ynka.

Wokó³ wiele pañ wci¹¿ siedzi,
Których imion nie znam jeszcze,
Ale szybko je przyswojê,
Gdy Je poznam wszystkie wreszcie.

�miech woko³o wci¹¿ rozbrzmiewa
I dysputy wci¹¿ siê tocz¹.
To o ¿yciu, pie�niach, modzie
W wielu grupach wci¹¿ siê drocz¹.

Cieszmy siê wiêc drogie Panie,
¯e spotkania te s¹ trwa³e.
I mo¿emy siê znów widzieæ,
O czternastej w poniedzia³ek.

Zbigniew DrwiêgaZbigniew DrwiêgaZbigniew DrwiêgaZbigniew DrwiêgaZbigniew Drwiêga
29.09.2021 r., Godzina 10:26
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Na Rajdzie Rodzinnym

Zadowoleni tury�ci seniorzy
Czynny wypoczynek se-

niorów na ³onie przyrody oraz
popularyzacja turystyki w�ród
nich stanowi³y cele RAJDU
SENIORÓW Mieszkañców
Osiedli Spó³dzielczych"SE-
MOS - 2021".
Zorganizowali go: PTTK

Oddzia³ "RATAJE" przy SM
"OsiedleM³odych",Urz¹dMia-
sta, Wydzia³ Sportu w Pozna-
niu, Spó³dzielnia Mieszkanio-
wa "OSIEDLE M£ODYCH",
Dom Kultury "Jagiellonka",
KlubTurystycznySeniora "JA-

RZÊBINA".
Wziê³ownimudzia³ ok. stu

seniorów z osiedli Jagielloñ-
skiego, Piastowskiego, Polan,
oraz klubów PTTK Oddzia³u
"Rataje: "Trzynastka", "Jarzê-
bina" oraz KS "Feniks" i "Pia-
stun".
Wyruszyli z os. Powstañ

Narodowych i dojechali do Za-
niemy�la. Stamt¹d przeszli do
Le�nictwa £êkno, na terenie
Nadle�nictwa Babki, rokoszu-
j¹c siê urokami przyrody. Tam
znajdowa³a siê meta imprezy.

Trasê prowadzi³ przodownik
turystyki pieszej - Miros³aw
Wzi¹tek, Komandorem trasy
by³a wiceprezes Oddzia³u
PTTK "Rataje" - Gabriela Ka-
³ek.
Wwigwamienamecie roz-

palono ognisko z kie³baskami.
Nie zabrak³o konkursów rekre-
acyjnych, a najlepsi zawodni-
cy otrzymali nagrody. Pogoda
dopisa³aseniorom,st¹d te¿byli
zadowoleni z rajdu.

Robert WRobert WRobert WRobert WRobert Wrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski
Fot. Miros³aw Wzi¹tekFot. Miros³aw Wzi¹tekFot. Miros³aw Wzi¹tekFot. Miros³aw Wzi¹tekFot. Miros³aw Wzi¹tek

Na terenie O�rodka Edu-
kacji Przyrodniczo-Le�nej
"DziewiczaGóra" znajdowa³a
siêmetaRAJDUMIESZKAÑ-
CÓW OSIEDLI SPÓ£DZIEL-
CZYCH RAJMOS - 2021 -
RAJDU RODZINNEGO, któ-
rego organizatorami byli:
PTTKOddzia³ "RATAJE" przy
SM "OsiedleM³odych", Urz¹d
Miasta Poznania (wspó³finan-
sowa³ imprezê),Wydzia³ Spor-
tu, Spó³dzielniaMieszkaniowa
"OSIEDLE M£ODYCH", DK
"Jagiellonka".
Prezes Klubu Turystycz-

nego Seniora "Jarzêbina" -
Adam Tiun podkre�li³, ¿e
wszyscy uczestnicy byli za-
dowoleni z miejsca imprezy i

pogody. Trasê I z Czerwona-
ka (4 km) prowadzi³a wicepre-
zes PTTK Oddzia³u "Rataje"
- Gabriela Ka³ek. Druga tra-
sa (6 km) wiod³a przez: Owiñ-
ska - Miêkowo Le�niczówkê,
Annowo. Trzecia (11 km)
przez miejscowo�ci: Kobylni-
ca - Wierzenica - Mechowo -
Kicin.
Na IV trasê autokarowo-

piesz¹ udali siê seniorzy z
osiedli Jagielloñskiego, Pia-
stowskiego, Polan, oraz klu-
bów PTTK Oddzia³u "Rataje:
"Trzynastka", "Jarzêbina"
oraz KS "Feniks" i "Piastun".
By³a te¿ trasa rowerowa.
Rajdowi przy�wieca³y

cele: rozwijanie o�wiaty, pro-

pagowanie i ochrona przyro-
dy poprzez turystykê, czynny
wypoczynek na ³onie przyro-
dy, popularyzacja turystyki
kwalifikowanej.
Namecie imprezy uczest-

nicy posilili siê kie³baskami z
pieczywem. Odby³y siê tak¿e
konkursy rekreacyjne z na-
grodami.
Tury�ci zostali bardzo

¿yczliwie przyjêci przez pra-
cowników OEPL.
Odwa¿niejsi seniorzy we-

szli na wie¿ê widokow¹, która
znajduje siê na Dziewiczej
Górze po³o¿onej 143 m n. p.
m.Rekreacja sprzyja zdrowiu.

Robert WRobert WRobert WRobert WRobert Wrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski
Fot. Miros³aw Wzi¹tekFot. Miros³aw Wzi¹tekFot. Miros³aw Wzi¹tekFot. Miros³aw Wzi¹tekFot. Miros³aw Wzi¹tek
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Seniorska rodzina
w �Wigorze�

nuacji 25-letniej piêknej i
bogatej historii Klubu "Wi-
gor".
Przybli¿a j¹: - Klub po-

wsta³ w 1995roku, czyli w
zesz³ym roku miel i�my
�wiêtowaæ 25-lecie, ale
pandemia nie pozwoli³a,
¿eby ten jubileusz obcho-
dziæ. Mamy 80 cz³onków.
85 procent z nich jest z
Rataj. S¹ tak¿e osoby z in-
nych dzielnic Poznania, a
tak¿e z Plewisk czy Suche-
go Lasu. Zdecydowan¹
wiêkszo�æ stanowi¹ panie.
Maj¹ zdolno�ci kulinarnie -
piek¹ placki. Panów jest
czterech, bardzo nam po-
magaj¹.
Spotykamy siê od sa-

mego pocz¹tku co pi¹tek,
od godziny 17, w zale¿no-
�ci, co mamy w programie,
do 19 albo do 20. Klub po-
siada swój 6-osobowy Za-

rz¹d, który jest takim, mo¿-
na powiedzieæ, ³¹cznikiem
miêdzy klubem, a mn¹
jako kierownikiem DK "Na
Piêterku", przedstawicie-
lem Spó³dzielni.
Na sta³e do kalendarza

imprez wesz³y Przegl¹dy
"Piosenki z Myszk¹". Ten
ostatni przed pandemi¹ by³
XXII. Z kolei 27 listopada
ma odbyæ siê dwudziesta
trzecia taka impreza.
Klub przed pandemi¹

organizowa³ s³ynne na ca³e
Rataje "Wigorkowe Do¿yn-
ki", podczas których senio-
rzy prezentuj¹ swoje plony
z dzia³ek: owoce, warzy-
wa, kwiaty. Jest do¿ynko-
wy chleb, s¹ starosta i sta-
ro�cina. Niestety, ze
wzglêdu na ograniczenia
zwi¹zane z pandemi¹ w
tym roku nie przeprowa-
dzono tej imprezy.

Kierownik Domu Kultu-
ry "Na Piêterku" - Jacek
Handke zapytany o bie-
¿¹c¹ dzia³alno�æ Klubu
Seniora "Wigor" w trudnym
okresie pandemii korona-
wirusa Covid-19 zwraca
uwagê, ¿e wznowienie
spotkañ klubowych po pra-
wie 600-dniowej przerwie,
by³o dla seniorów bardzo
wa¿ne. Oni potrzebuj¹ bli-
sko�ci innych osób, wza-
jemnego wsparcia i konty-

5 listopada odby³ siê
Dzieñ Chleba. Ka¿dy se-
nior przyniós³ smalec do-
mowej roboty, wed³ug w³a-
snego przepisu lub mamy
czy babci. Do tego by³
chleb i oczywi�cie ogórek.
Jacek Handke opowiada,
i¿ co roku odbywa siê klu-
bowy pokaz mody. Kierow-
nik ma nadziejê, ¿e senio-
rzy bêd¹ kontynuowaæ tê
imprezê. Do tej pory pre-
zentowali tak odwa¿ne
kreacje, i¿ nawet wyst¹pili
w strojach k¹pielowych.
Pokazywal i te¿ ubiory
sportowe, wieczorowe
oraz pi¿amowe.
J. Handke mówi te¿ o

kolejnej formie dzia³alno-
�ci. - Jeste�my klubem
bardzo "turystycznym".
Przez te 25 lat objechali-
�my praktycznie ca³¹ Pol-
skê. Zwiedzili�my najpiêk-
niejsze zak¹tki kraju, ale
nie tylko. Bo byli�my rów-
nie¿ zagranic¹, zwiedzili-
�my Wiedeñ, Pragê, Wil-
no, Lwów. Chêtnie korzy-
stamy z oferty PTTK na
rajdy turystyczno-krajo-
znawcze.
Pan Jacek dodaje te¿,

i¿ "Wigor" by³ pierwszym
Klubem Seniora, który po-
jecha³ w 1995 roku do Sta-
nicy Letniej "Go�ciraj" w
Go�cimiu. Cz³onkowie je�-
dzili tam przez 10 lat rok
po roku. Za ka¿dym razem
urozmaicali te eskapady o
wycieczki m. in. do Dreze-
denka, Gorzowa, Sanktu-
arium Maryjnego w Rokit-
nie, zwiedzali Umocnienia
Miêdzyrzeckie. Nieraz ta-
kie wrze�niowe wycieczki
do Go�cimia trwa³y 3 dni.
Jacek Handke dodaje,

i¿ "Wigor" jest klubem, któ-
ry lubi bawiæ siê, tañczyæ i
�piewaæ, dlatego te¿, jak
jest mo¿liwo�æ, cz³onkowie
co roku organizuj¹ taki klu-
bowy Dzieñ Seniora. Jest
to �wiêto, podczas które-
go Zarz¹d przygotowuje
upominki, niespodzianki
dla seniorów, którzy w da-
nym roku obchodz¹ wiek,
który koñczy siê na 0 lub

5, przyk³adowo 70, 75.
Obecnie najstarsza se-

niorka - Marta Pop³awska
- mieszkanka os. Or³a Bia-
³ego, nale¿¹ca tu od same-
go pocz¹tku, w tym roku
obchodzi 92 lata. Nadal
przychodzi na spotkania,
czyta bez okularów, �pie-
wa podczas Przegl¹du
"Piosenki z Myszk¹".
Dzia³a tu Zespó³ Kaba-

retowo-Wokalny "Wigorki"
z³o¿ony z o�miu pañ, któ-
re uwielbiaj¹ bawiæ siê,
�piewaæ, opowiadaæ ske-
cze. Wystêpowa³y w orga-

nizowanej w DK "Polan
Sto" imprezie "Senior Star-
cie przy Warcie". J. Hand-
ke ma nadziejê, i¿ w tym
roku, 17 grudnia odbêdzie
siê Klubowa Wigilia, bo w
zesz³ym nie mog³a byæ ze
wzglêdu na pandemiê.
Pan Jacek na koñcu

zaznacza:
- Staramy siê ¿yæ jak

taka seniorska rodzina.
Byæ dla siebie zawsze
u�miechniêci, wyrozumia-
li, dzieliæ pogod¹ ducha.
Z wypowiedzi seniorów

wynika, i¿ wielk¹ przyjem-
no�æ sprawia im mo¿li-
wo�æ uczestniczenia w
spotkaniach klubowych.
Zle znosili okres, gdy przez
pandemiê nie mogl i tu
przychodziæ.
Pani Bronis³awa z os.

Stare ¯egrze do klubu na-
le¿y od 2002 roku. Podkre-
�la, ¿e seniorzy ¿yj¹cy w
samotno�ci potrzebuj¹
spotkañ w KS "Wigor".
Wszystko siê tu jej podo-

ba, czuje siê, i¿ jest po-
trzebna. Przed laty te¿ bra-
³a udzia³ tutaj w �piewach
i tañcach. Teraz chêtnie
uczestniczy w koncertach.
Maria Pers spotyka siê

z seniorami w "Wigorze"
od 15 lat. Jest zadowolo-
na, ¿e mo¿e tu przycho-
dziæ, gdy¿ w pandemii ma
tyle smutku.
Pani Irena opowiedzia-

³a nam o przygotowaniach
do wieczornicy o Cypranie
Kamilu Norwidzie, bo jest
to Jego rok. Z zadowole-
niem wspomnia³a o odby-

waj¹cych siê tu ró¿nych
zabawach, spotkaniach.
Podkre�li³a, ¿e seniorzy z
KS "Wigor" goszcz¹ cz³on-
ków innych klubów i zara-
zem s¹ goszczeni przez
nich.
Warto dodaæ, i¿ po

otwarciu klubu po okresie
przerwy zwi¹zanej z pan-
demi¹, odby³o siê szereg
imprez: Wieczór Iluzji w
wykonaniu kierownika Piê-
terka Jacka Handke , kon-
cert "Znane i lubiane me-
lodie" w wykonaniu: Le-
opolda Twardowskiego i
Janiny Rybarczyk, koncert
"Per³y muzyki operetkowej,
operowej i musicalowej".
Ma siê odbyæ zaleg³e

25-lecie Klubu "Wigor" po-
³¹czone z Dniem Seniora.
10. XII seniorzy wezm¹
udzia³ w Cukierkowym wie-
czorze humoru. ¯yczymy
realizacji zamierzeñ i wy-
trwa³o�ci.

Robert WRobert WRobert WRobert WRobert Wrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski
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Architektura uwieczniona na fotografiach
"Architektura Poznania

XX wieku" - tak¹ nazwê
mia³ cykl trzech wycieczek
dla seniorów z Rataj,
¯egrza Chartowa po³¹czo-
ny z konkursem fotograficz-
nym. To ciekawe wydarze-
nie zorganizowali: Miasto
Poznañ, Ratajskie Centrum
Kultury, Spó³dzielnia Miesz-
kaniowa "Osiedle M³odych"
w Poznaniu, Dom Kultury
"Jagiellonka".
Niejako na podsumowa-

nie konkursu w "Jagiellon-
ce" zaprezentowano wysta-
wê 30 prac.
Zebranych wita³a Bogu-

mi³a Janas-Burzyñska (na
co dzieñ prowadz¹ca KS
"Z³ota Jesieñ") - przewod-
nicz¹ca jury, w sk³ad które-
go wszed³ te¿ Piotr Zborow-

ski. Byli obecni kierownik
Dzia³u Kultury - Iwona
Ossowska, a tak¿e prze-
wodniczka miejska, opro-
wadzaj¹ca uczestników
wycieczek - Izabela Maik.
Pani Bogumi³a podziêko-
wa³a paniom za udzia³ w
konkursie i zaanga¿owa-
nie. Zaznaczy³a, ¿e chyba
ma³o kto wie jaka architek-
tura powsta³a w Poznaniu
w XX wieku. Podkre�li³a, ¿e
fotografie by³y wykonywane
profesjonalnymi aparatami,
jak i telefonami komórkowy-
mi.
Poinformowa³a, i¿ wy-

cieczki odbywa³y siê na tra-
sie: od pl. Wolno�ci, pod
"Okr¹glak", ulicê Miel¿yñ-
skiego 3, ul. Fredry, park
przed TeatremWielkim, po-

mniki na pl. Mickiewicza,
Zamek Cesarski, �w. Mar-
cin, "Alfa".
Iwona Ossowska stwier-

dzi³a, ¿e zdjêcia s¹ rewela-
cyjne, robi¹ wielkie wra¿e-
nie.
Zwyciê¿czynie konkur-

su - panie Ma³gorzata, Cze-
s³awa, Henryka zosta³y
uhonorowane nagrodami
(Voucherami o warto�ci 100
z³ do wykorzystania w stu-
diu fotograficznym FOTIS
DRUK & FOTO).
Izabela Maik zachêca³a,

by podziwiaæ piêkno Po-
znania. Nasze miasto ma
ogromn¹ historiê. Zachêci-
³a seniorki, by zwiedzi³y ka-
tedrê.

TTTTTekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robert
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Decyzja wojewody w sprawie pawilonów na os. Piastowskim
Mamy kolejny krok na-

przód w sprawie pawilonów z
osiedla Piastowskiego, która
toczy siê od 17 lat. Wojewo-
da odmówi³ zwrotu nierucho-
mo�ci prywatnym w³a�cicie-
lom. Decyzja nie jest prawo-
mocna. Prywatni w³a�ciciele
zaskar¿yli j¹ do Wojewódz-
kiego S¹du Administracyjne-
go w Poznaniu.

Pawilony s¹ zlokalizowa-
ne w samym sercu osiedla
Piastowskiego. Pierwszy
fragment miasto odda³o do
u¿ytku w 1968 roku, od tego
czasu mieszkañcy przy-
chodz¹ tutaj na zakupy. Jed-

nak od wielu lat ich stan tech-
niczny pozostawia wiele do
¿yczenia, co jaki� czas przy-
pominaj¹ nam o tym miesz-
kañcy. - Ta sprawa ci¹gnie siê
latami. To s¹ najbardziej
ohydne budynki na Ratajach
� mówi mieszkanka osiedla
Piastowskiego. W ubieg³ym
roku ZKZL zamontowa³ tutaj
jedynie metalowe podpory,
które maj¹ zabezpieczyæ bu-
dynek przez zawaleniem. To
zdaniem mieszkañców jed-
nak za ma³o.
W³a�cicielem nierucho-

mo�ci jest miasto, ale osoby
prywatne uwa¿aj¹, ¿e teren
na którym stoj¹ pawilony po-

winien nale¿eæ do nich. Od
2004 roku trwa postêpowanie
zwrotowe dotycz¹ce gruntów,
na których stoj¹ budynki pa-
wilonów. Dlatego Wydzia³
Gospodarki Nieruchomo�cia-
mi UMP póki co nie chce wy-
konaæ gruntownego remontu.
- Postêpowanie zwrotowema
taki skutek, ¿e je¿eli organ je
prowadz¹cy orzeknie zwrot,
to jest on dokonywany �w
naturze�. Oznacza to, ¿e nie-
ruchomo�æ zwracana jest w
stanie, w jakim znajduje siê
w chwili uprawomocnienia siê
decyzji o zwrocie. Z tego
wzglêdu Miasto nie mo¿e in-
westowaæ publicznych pie-

niêdzy w nieruchomo�æ, któ-
rej dalsze losy prawne s¹ nie-
pewne. W przypadku gdyby
ZKZL zainwestowa³ w nieru-
chomo�æ, a ta zosta³aby
zwrócona, to mo¿e to byæ
potraktowane jako niegospo-
darno�æ.W zwi¹zku z tym [...]
ewentualny remont bêdzie
wykonany po zakoñczeniu
postêpowania zwrotowego,
pod warunkiem, ¿e nierucho-
mo�æ pozostanie w³asno�ci¹
Miasta Poznania - informuje
Pawe³ Diakowicz, zastêpca
dyrektora Wydzia³u Gospo-
darki Nieruchomo�ciami
UMP.
W tej sprawie zapad³a ju¿

decyzja w Wielkopolskim
Urzêdzie Wojewódzkim. 10
czerwca wojewoda w ca³o�ci
uchyli³ zaskar¿on¹ decyzjê
organu I instancji czyli Staro-
stwa Powiatowego.
- Wojewoda odmówi³

zwrotu nieruchomo�ci bêd¹-
cej przedmiotem sprawy. De-
cyzja ta jest ostateczna w ad-
ministracyjnym toku, ale nie
jest jeszcze prawomocna.
Sprawa zosta³a zaskar¿ona
przez wnioskodawców do
Wojewódzkiego S¹du Admi-
nistracyjnego w Poznaniu -
informuje Dawid Pius admini-
strator oddzia³u Mediów i Ko-
munikacji Spo³ecznej, Gabi-

net Wojewody, Wielkopolski
Urz¹d Wojewódzki w Pozna-
niu.
Wojewoda 23 lipca prze-

kaza³ sprawê do Wojewódz-
kiego S¹du Administracyjne-
go, gdzie zosta³y zarejestro-
wane dwie skargi prywatnych
w³a�cicieli na jego decyzjê.
Obie sprawy dotycz¹ odmo-
wy zwrotu nieruchomo�ci i
umorzenia postêpowania.
Jak informuje WSA � na
obecnymetapie wykonywane
s¹ czynno�ci wstêpne, nie
zosta³ jeszcze wyznaczony
termin posiedzenia s¹du dla
¿adnej z obu spraw.
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WIELKIE SZACHOWE
�WIÊTO NA PIÊTERKU

6 listopada 2021 roku by³
wyj¹tkowym dniem w ponad
30 letniej historii Domu Kultu-
ry "Na Piêterku". Rozegrany
zosta³ bowiem wyj¹tkowy tur-
niej szachowy, który zorgani-
zowany zosta³ z okazji dwóch
jubileuszy: 30-lecia DK "Na
Piêterku" oraz 20-lecia
Uczniowskiego Miêdzyszkol-
nego Klubu Szachowego "Na
Piêterku". W turnieju, który

mia³ bardzo siln¹ obsadê (w
historii Piêterka tak silnego
turnieju jeszcze nie by³o), wy-
startowa³o 61 szachistów, re-
prezentuj¹cych czo³owe klu-
by Wielkopolski. W�ród gra-
j¹cych by³a liczna grupa
obecnych i by³ych zawodni-
ków z Piêterka. Sêdzi¹ g³ów-
nym turnieju by³a Prezes
UMKS Na Piêterku Domini-
ka Stochnia³ek, a sêdzi¹ run-
dowymTomasz Zieliñski. Za-
wody rozegrane zosta³y sys-
temem szwajcarskim na dy-
stansie 9 rund, tempem 10
min + 5 sek. za ka¿de posu-
niêcie. Pula nagród pieniê¿-
nych, które ufundowane zo-

sta³y przez UMKS Na Piêter-
ku, wynosi³a 2.500 z³.
Wyniki turnieju, który prze-

biega³ w atmosferze sporto-
wej i kole¿eñskiej rywalizacji,
przedstawia³y siê nastêpuj¹-
co:
1 miejsce - Dawid Nie-

kra� - Lipno Stêszew - 650
z³
2 miejsce - Krzysztof Ra-

czyñski - Chrobry Gniezno -

Strzelali Seniorzy i to jak�!
WStrzelnicy Sportowej DK

"Jagiellonka" zosta³ zorganizo-
wany tradycyjny Indywidualny
Turniej Strzelecki dla Senio-
rów. Uczestniczy³o w nim 17
zawodników. Imprezê prowa-
dzi³ Piotr Zborowski. Wpraw-
dzie mia³a indywidualny cha-

500 z³
3 miejsce - Sebastian

Pó³torak - Hetman Koronny
Trzebinia - 400 z³
4 miejsce - Miko³aj No-

wak - MKSz Rybnik - 150 z³
5 miejsce - Krzysztof

Chojnacki - Chrobry Gniezno
- 150 z³
6miejsce -Marcin Siecie-

chowicz - Gostmat 83 Go-
stynin
Sebastian Pó³torak i Mar-

cin Sieciechowicz
to byli, bardzo za-
s³u¿eni dla klubu,
cz³onkowie UMKS
Na Piêterku.
D o d a t k o w o

przyznane zosta³y
nagrody w wysoko-
�ci 100 z³ dla:
- najlepszej ko-

biety - Maria Cho-
lewa - AZS Poznañ
- najlepsza ju-

niorka do lat 18 -
Lena Michalska -
Lech-WSUS Po-
znañ

rakter, ale warto zaznaczyæ, i¿
wziê³owniej udzia³ po 7 cz³on-
kówKlubówSeniora "Piastun"
i "Z³ota Jesieñ".
Komisja sêdziowskawy³o-

ni³a zwyciêzców: Imiejsce - 96
pkt. Uzyska³ pan Zenon, II
miejsce - 95 pkt. zdobyli pa-

nowie Bronis³aw i Grzegorz.
Na III miejscu uplasowa³y

siê z 92 pkt. panie Gabriela
oraz Janina.
Nagrodyw siedzibie orga-

nizatora imprezy - DK "Jagiel-
lonka" wrêczyli Bogumi³a Ja-
nas-Burzyñska i Piotr Zborow-

ski. Najlepsi zawodnicy zostali
obdarowani upominkami. Na-
tomiast wszyscy uczestnicy
Turnieju otrzymali czekoladê.
Organizatorzy dziêkuj¹ za

udzia³ w tej imprezie i zapra-
szaj¹ ponownie!
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Rodzinne zdjêcie obecnych i by³ych szachistów z PiêterkaRodzinne zdjêcie obecnych i by³ych szachistów z PiêterkaRodzinne zdjêcie obecnych i by³ych szachistów z PiêterkaRodzinne zdjêcie obecnych i by³ych szachistów z PiêterkaRodzinne zdjêcie obecnych i by³ych szachistów z Piêterka

- najlepszy junior do lat
18 - Jan Wojdak - Chrobry
Gniezno
- najlepsza szachistka

UMKS Na Piêterku - Maja
Andrzejewska
- najlepszy szachista

UMKS Na Piêterku - Rafa³
Paw³owski

Turniej, którego organi-
zatorami byli: SM "Osiedle
M³odych", DK "Na Piêterku"

oraz UMKS "Na Piêterku",
by³ wspania³¹ okazj¹ do
wspomnieñ orazmi³ego spo-
tkania z by³ymi i obecnymi
szachistami z Piêterka oraz
z ich klubowymi trenerami
oraz dzia³aczami i rodzicami.

Na zakoñczenie za-
wodówwszyscy jego uczest-
nicy poczêstowani zostali
smacznym, jubileuszowym
tortem.

Jacek HandkeJacek HandkeJacek HandkeJacek HandkeJacek Handke
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Tenisi�ci uczcili Narodowe �wiêto Niepodleg³o�ci

W tym roku w listopa-
dzie ponownie mogli rywa-
lizowaæ tenisi�ci sto³owi,
którzy uczcili 103 rocznicê
odzyskania przez Polskê
niepodleg³o�ci.
W Domu Kultury "Jê-

dru�" przez dwa dni odby-
wa³ siê 22. Turniej Tenisa
Sto³owego z okazji Narodo-
wego �wiêta Niepodleg³o-
�ci. W sumie w siedmiu ka-
tegoriach wystartowa³o po-
nad 60 zawodników.
Oprócz mieszkañców Po-
znania i okolic, startowa³
równie¿ pochodz¹cy z Chin
Liu Diang Meng.
Organizatorami byli:

Spó³dzielnia Mieszkaniowa
"Osiedle M³odych" w Po-
znaniu - Dom Kultury "Jê-
dru�" oraz Ratajskie Cen-
trum Kultury, partnerem -
Nasz Sportowy Fyrtel. Uro-
czystego otwarcia imprezy
dokona³ kierownik DK "Jê-
dru�" - Miros³aw Maj.
Funkcjê g³ównego sê-

dziego Turnieju sprawowa-
³a Sylwia Obst. Opiekê me-

dyczn¹ pe³ni³a Renata
Urbaniak.
W pierwszym dniu wy-

startowa³y dzieci i m³odzie¿.
W I kategorii najm³od-

szych (do lat 9) zwyciê¿y³
Tomasz Wroñski, 2. by³ Ad-
rian Wolf, 3. Oliwia Kubiak.
W II kat. ch³opcy (do lat

18) wygra³ Mi³osz Dyrlica, 2.
Kuba Fr¹tczak, 3. Dominik
Piotrowski.
W III kat. dziewczêta (do

lat 18) najlepsz¹ okaza³a
siê Lena Kawicka, 2. Korne-
lia Tomaszewska, 3. Maja
Zieliñska.
Statuetki wyró¿nionym

wrêcza³ kierownik "Jêdru-
sia" - Miros³aw Maj. Otrzy-
mali oni równie¿ medale i
upominki.

Podczas drugiego dnia
imprezy doro�li uczestnicy
turnieju, zwyciêzcy z po-
szczególnych grup rozegrali
Turniej Open o Puchar
GRAND PRIX.
Po emocjonuj¹cym po-

jedynku wygra³ Filip Cichoc-
ki (z grupy 19-40 lat) ze
Zbyszkiem Lisieckim (z gru-
py 56+ lat).
W imieniu organizato-

rów Puchar, medale, statu-
etki i nagrody zwyciêzcom
Turnieju wrêczali: pe³no-
mocnik Zarz¹du SM "Osie-
dle M³odych" w Poznaniu,

kierownik Dzia³u Kultury -
Iwona Ossowska, przewod-
nicz¹cy Rady Nadzorczej
SM "Osiedle M³odych" w
Poznaniu -W³odzimierz Plu-
ta, kierownik Domu Kultury
"Jêdru�" - Miros³awMaj oraz
przedstawicielka Naszego
Sportowego Fyrtla - Sylwia
Obst.
Najstarszym zawodni-

kiem by³ 83-letni Marian
Ka�mierski - otrzyma³ pa-
mi¹tkow¹ statuetkê. W IV
grupie (19-40 lat) 1. Filip Ci-
chocki, 2. Micha³ Skiba, 3.
Adam Karkut.
W V grupie (41-55 lat)

wygra³ Krzysztof Grausz, 2.
Bogdan Klabiñski, 3. Da-
riusz Wolski.
VI grupa (56 lat+): 1.

Zbyszek Lisiecki, 2. Miro-
s³aw Lonzer, 3. Liu Diang
Meng
W VII kategorii "Trener

Osiedlowy": pierwszy by³ Lu-
dwik Szczeszek, 2. Robert
Perzyñski, 3. Marian Pawlic-
ki.
Na zakoñczenie zawo-

dów Iwona Ossowska po-
dziêkowa³a organizatorom,
z³o¿y³a gratulacje zawodni-
kom i zaprosi³a na kolejny
turniej w lutym z okazji 77.
Rocznicy ZakoñczeniaWalk
o Poznañ.

TTTTTekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.
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M. Maj gratuluje Mi³oszowi DyrlicyM. Maj gratuluje Mi³oszowi DyrlicyM. Maj gratuluje Mi³oszowi DyrlicyM. Maj gratuluje Mi³oszowi DyrlicyM. Maj gratuluje Mi³oszowi Dyrlicy
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