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Has³em 30. Fina³u WO�P jest �Przejrzyj na oczy� - wzrok to najwa¿niejszyHas³em 30. Fina³u WO�P jest �Przejrzyj na oczy� - wzrok to najwa¿niejszyHas³em 30. Fina³u WO�P jest �Przejrzyj na oczy� - wzrok to najwa¿niejszyHas³em 30. Fina³u WO�P jest �Przejrzyj na oczy� - wzrok to najwa¿niejszyHas³em 30. Fina³u WO�P jest �Przejrzyj na oczy� - wzrok to najwa¿niejszy
zmys³ dla rozwijaj¹cego siê organizmu.zmys³ dla rozwijaj¹cego siê organizmu.zmys³ dla rozwijaj¹cego siê organizmu.zmys³ dla rozwijaj¹cego siê organizmu.zmys³ dla rozwijaj¹cego siê organizmu. Dzieci poznaj¹ �wiat, ucz¹ siê kolorów,
liter i cyfr. Chcemy, by do polskich szpitali trafi³ najnowocze�niejszy sprzêt do
diagnozowania i ratowania wzroku najm³odszych, jednak nie zapominamy te¿ o
szerokiej diagnostyce wzroku. Dlatego przy okazji 30. Fina³u, którego celem za-
pewnienie najwy¿szych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci, wraz
salonami partnerskimi �Czas na wzrok� zapraszamy salony optyczne do wziêcia
udzia³u w ogólnopolskiej akcji bezp³atnych, przesiewowych badañ wzroku u dzie-
ci � info na stronie WO�P.
Aponi¿ej zdjêcia z Ratajskiego Fina³u WO�P. Mo¿e kto� ma podobne prosimy

o przesy³anie na facebook SM �Osiedle M³odych�. Najciekawsze wydrukujemy!
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PRZEJRZYJ NA OCZYPRZEJRZYJ NA OCZYPRZEJRZYJ NA OCZY

Fina³ za nami, ¿ycie przed...

Czekaj¹c na fina³
WO�P w styczniu,
Mama zwykle mówi³a,
kiedy ju¿ zagrano w te-
lewiz j i znany refren
Wielk ie j Ork iest ry
�wi¹tecznej Pomocy: -
Chce siê ¿yæ� Dla-
czego - zapyta³em? -

Bo jeste�my wolni synu.
Ka¿dy mo¿e co� dobre-
go zrobiæ dla drugiego.
Potrzebuj¹cego. I robi¹ i
Ci najm³odsi i najstarsi.
A teraz, w Ratajsk im
Sztabie nawet pieski i al-
paki.
Ludziom potrzeba

u�miechu, rado�ci. Na
nowo ucz¹ siê dostrze-
gaæ s³abych i biednych.
Przynosz¹ przedmioty
na licytacjê � koszulki,

pi³ki, monety, vouchery,
obrazy, gad¿ety promo-
cyjne, id¹ jak �wie¿e bu³-
ki. Bo to nie s¹ zwyk³e
przedmioty, to s¹ pami¹t-
ki daru serca, solidarno-
�ci z drugim cz³owie-
kiem.
W niedzielê, 30 stycz-

nia podczas Fina³u, znów
pojawili siê z puszkami
wszyscy wolontariusze,
�rednia wieku pesel ni-
ziutki� Zaanga¿owani,

pod opiek¹ rodziców,
dziadków, zbieral i jak
mróweczki , aby wes-
przeæ inicjatywê WO�P.
Tym razem mieli�my Ju-
bileuszowy Fina³ pod ha-
s³em �Przejrzyj na oczy�.
Warto, aby spojrzeæ

na to wszystko co siê
wokó³ nas dzieje �Trze�-
wymi oczami�. Nie dzie-
liæ, a ³¹czyæ. Dla dobra
nas wszystkich.

Jerzy RaubeJerzy RaubeJerzy RaubeJerzy RaubeJerzy Raube

Zdjêcia: Robert WZdjêcia: Robert WZdjêcia: Robert WZdjêcia: Robert WZdjêcia: Robert Wrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski
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Ratajski Przystanek Seniora
Dzia³ania na rzecz senio-

rów i osób w wieku emery-
talnym to jeden z g³ównych
celów statutowych Ratajskie-
go Centrum Kultury. Od 2008
r. wraz ze Spó³dzielni¹
Mieszkaniow¹ "Osiedle M³o-
dych" w Poznaniu oraz rataj-
skimi domami kultury zorga-
nizowali�my kilkadziesi¹t
wydarzeñ dla przedstawicieli
tej grupy wiekowej. Koncer-
ty, spektakle, wydarzenia
plenerowe, warsztaty, spo-
tkania i biesiady - to tylko nie-
które z form, ka¿da z nich
spotyka siê z zainteresowa-
niem ratajskiej publiczno�ci,
co niezmiernie nas cieszy. Z

tym wiêksz¹ rado�ci¹ przy-
jêli�my informacjê o rozstrzy-
gniêtym przez Wydzia³ Zdro-
wia i Spraw Spo³ecznych
konkursie, w wyniku którego
Miasto Poznañ powierzy³o
nam zadanie zorganizowa-
nia RATAJSKIEGO PRZY-
STANKU SENIORA. To a¿
siedem ró¿norodnych propo-
zycji spêdzenia wolnego cza-
su, w�ród których znajduj¹
siê te o charakterze rozryw-
kowym, jak i te, o charakte-
rze profilaktyczno-zdrowot-
nym. W ramach cyklu od
marca do grudnia (z wy³¹-
czeniem okresu wakacyjne-
go) zaplanowali�my:

WWWWWARSZTARSZTARSZTARSZTARSZTAAAAATYTYTYTYTY FLORFLORFLORFLORFLORYYYYY-----
STYCZNESTYCZNESTYCZNESTYCZNESTYCZNE, podczas których
seniorzy stworz¹ kwiatow¹

kieszonkê - tzw. boks z na-
turalnych, ekologicznych
materia³ów, kwiatów i zió³.
Termin realizacji: kwie-

cieñ, wrzesieñ 2022 r. Miej-
sce realizacji: DK "Jagiellon-
ka".

WWWWWARSZTARSZTARSZTARSZTARSZTAAAAATYTYTYTYTY "Nie bój"Nie bój"Nie bój"Nie bój"Nie bój
siê komputera"siê komputera"siê komputera"siê komputera"siê komputera", czyli naukê
podstawowych umiejêtno�ci
z obs³ugi komputera dla po-
cz¹tkuj¹cych seniorów oraz
osób wykluczonych cyfrowo.
Program nauki obejmie m.in.
komunikacjê elektroniczn¹,
naukê zak³adania poczty i pi-
sanie e-maili, surfowanie w
sieci (wyszukiwanie informa-
cji oraz robienie zakupów) i
inne zagadnienia niezbêdne,
aby obs³uga komputera po-
mog³a osobom 60+ w ¿yciu

codziennym i kon-
taktach miêdzy-
ludzkich w dobie
pandemii.
Termin realiza-

cji: wrzesieñ-gru-
dzieñ 2022 r. Miej-
sce realizacji: DK
"Jêdru�".

WWWWWARSZTARSZTARSZTARSZTARSZTAAAAATYTYTYTYTY
POMOCYPOMOCYPOMOCYPOMOCYPOMOCY PSYPSYPSYPSYPSY-----
CHOLOGICZNEJCHOLOGICZNEJCHOLOGICZNEJCHOLOGICZNEJCHOLOGICZNEJ
to warsztaty
u s p r a w n i a j ¹ c e
procesy poznaw-
cze, takie jak m.in.
koncentracja, pa-
miêæ, zdolno�c i
wz rokowo -p r ze -
strzenne, my�lenie
przyczynowo -
skutkowe itp. dla
osób 60+. Warsz-
taty bêd¹ prowa-
dzone w formie wy-
k³adu po³¹czonego
z zajêciami prak-
tycznymi.
Termin realiza-

cj i : marzec-gru-
dzieñ (bez okresu
wakacyjnego) 2022
r. Miejsce realizacji:
DK "Jêdru�".

SPOTKANIA Z KUL-SPOTKANIA Z KUL-SPOTKANIA Z KUL-SPOTKANIA Z KUL-SPOTKANIA Z KUL-
TUR¥TUR¥TUR¥TUR¥TUR¥, poniewa¿ mo¿liwo�ci
podró¿y s¹ w dzisiejszych
czasach mocno ograniczo-
ne, pragniemy umo¿liwiæ se-
niorom odkrywanie piêkna
naszego �wiata poprzez
spotkania z dziennikarzami i
podró¿nikami. To w³a�nie oni
przybli¿¹ nam kulturê wybra-
nych krajów i odkryj¹ przed
nami wyj¹tkowo�æ doskona-
le znanych im ju¿ zak¹tków
naszego globu. Podczas
pierwszego spotkania za-
trzymamy siê w malowniczej
Szwajcarii. Na spotkaniu do-
wiemy siê wielu ciekawostek
m.in. gdzie warto pojechaæ,
co dobrego zje�æ, kto pocho-
dzi ze Szwajcarii. Kolejne
przystanki to Hiszpania i Au-
stralia.
Termin realizacji: ma-

rzec-grudzieñ 2022 r. (bez
okresu wakacyjnego). Miej-
sce realizacji: DK "Orle
Gniazdo".

ZAJÊCIAZAJÊCIAZAJÊCIAZAJÊCIAZAJÊCIA SPORSPORSPORSPORSPORTTTTTOWEOWEOWEOWEOWE -
czyli zajêcia o charakterze
profilaktycznym i edukacyj-
nym prowadz¹ce do przy-
wrócenia i utrwalenia prawi-
d³owych nawyków rucho-
wych niezbêdnych w ¿yciu
codziennym. Obejmuj¹ dwie
formy: trening ogólnorozwo-
jowy, czyli æwiczenia wzmac-
niaj¹ce, rozci¹gaj¹ce, stabi-

lizuj¹ce i równowa¿ne oraz
trening "zdrowy krêgos³up",
czyli zajêcia obejmuj¹ce æwi-
czenia zarówno rozci¹gaj¹-
ce, stabilizuj¹ce, równowa¿-
ne jak i wzmacniaj¹ce po-
szczególne grupy miê�nio-
we. G³ównym celem zajêæ
jest poznanie zasad utrzy-
mania prawid³owej postawy
cia³a oraz praca nad prawi-
d³owym oddechem.
Termin realizacji: ma-

rzec-grudzieñ 2022 r. (bez
okresu wakacyjnego). Miej-
sce realizacji: DK "Jubilat",
Klub Fitness "Olimp".

WWWWWARSZTARSZTARSZTARSZTARSZTAAAAATYTYTYTYTY FOTFOTFOTFOTFOTO-O-O-O-O-
GRAFICZNEGRAFICZNEGRAFICZNEGRAFICZNEGRAFICZNE-to piêæ spo-
tkañ, które obejmuj¹: foto-
grafiê studyjn¹ i plener foto-
graficzny, a tak¿e spotkania
integracyjne z zakresu: stu-
dia fotograficznego w prak-
tyce, fotografii portretowej,
fotografii psów, fotografii
czarno-bia³ej, fotografii kra-
jobrazowej, fotografii nocnej,
fotografii dzieciêcej i pod-
staw makija¿u dla seniorek.
Celem zajêæ jest pokazanie,
¿e wiek to tylko metryka,
reszta zale¿y od nas. Kon-
takt z lud�mi oraz æwiczenia
umys³owe i fizyczne wp³y-
waj¹ na nasze poczucie za-
dowolenia. Obs³uga aparatu
fotograficznego nie wymaga
opanowania du¿ej wiedzy w

dzisiejszych czasach, jednak
ka¿demu, kto chce pokazaæ
swoje zdjêcia innym, przyda
siê wiedza dotycz¹ca este-
tyki i kompozycji zdjêæ.
Termin realizacji: ma-

rzec-grudzieñ 2022 r. (bez
okresu wakacyjnego). Miej-
sce realizacji: czê�ciowo w
ratajskich domach kultury,
czê�ciowo w J&A Studio
FOTO - studio fotograficzne
w samym centrum Poznania.

RARARARARATTTTTAJSKAAJSKAAJSKAAJSKAAJSKA FILMÓWKAFILMÓWKAFILMÓWKAFILMÓWKAFILMÓWKA
to propozycja seansów filmo-
wychw sali widowiskowej DK
"Jêdru�". Kino na osiedlu?
Dlaczego nie! Proponujemy
wspólne obejrzenie filmu w
mi³ej i kameralnej atmosferze
po³¹czone z dyskusj¹.
Termin realizacji: maj,

wrzesieñ 2022 r. Miejsce re-
alizacji: DK "Jêdru�".

Zapraszamy serdecznie
do zatrzymania siê na na-
szym ratajskim przystanku!
Aby zarezerwowaæ bezp³at-
ne wej�ciówki na wydarze-
nia, nale¿y skontaktowaæ siê
z wybranym domem kultury.
Projekt dofinansowano

ze �rodków bud¿etowych
Miasta Poznania, a jego or-
ganizatorem jest Ratajskie
Centrum Kultury.

Ma³gorzata G³adysiakMa³gorzata G³adysiakMa³gorzata G³adysiakMa³gorzata G³adysiakMa³gorzata G³adysiak
Ratajskie Centrum KulturyRatajskie Centrum KulturyRatajskie Centrum KulturyRatajskie Centrum KulturyRatajskie Centrum Kultury
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Wybory do Rady Nadzorczej Spó³dzielni

Na skutek ustawowej
zmiany terminu zwo³ania
Walnego Zgromadzenia oraz
ustawowego wyd³u¿enia ka-
dencji rad nadzorczych spó³-
dzielni mieszkaniowych w
zwi¹zku ze stanem epidemii
COVID-19, w latach 2020
oraz 2021 nie odby³y siê ob-
radyWalnego Zgromadzenia

Cz³onków Spó³dzielni Miesz-
kaniowej "Osiedle M³odych"
w Poznaniu, a w konsekwen-
cji nie by³o mo¿liwe przepro-
wadzenie wyborów do Rady
Nadzorczej Spó³dzielni.
Bior¹c pod uwagê przepi-

sy ustawowe oraz § 7710 ust.
6 Statutu Spó³dzielni, Zarz¹d
Spó³dzielni zobowi¹zany jest
podj¹æ dzia³ania maj¹ce na
celu przygotowanie obrad
Walnego Zgromadzenia, któ-
re odbêdzie siê po odwo³aniu
stanu epidemii COVID-19. W
szczególno�ci, podobnie jak
w roku ubieg³ym, powsta³a
konieczno�æ aktualizacji list
kandydatów na cz³onków
Rady Nadzorczej. Zasady ich
zg³aszania okre�lone w Sta-

Plan remontów dla osiedli Dolnego Tarasu Rataj
TTTTTo ju¿ tradycja, ¿e w wydaniach lutowym i marcowym Gazety Ratajskiej prezentujemyo ju¿ tradycja, ¿e w wydaniach lutowym i marcowym Gazety Ratajskiej prezentujemyo ju¿ tradycja, ¿e w wydaniach lutowym i marcowym Gazety Ratajskiej prezentujemyo ju¿ tradycja, ¿e w wydaniach lutowym i marcowym Gazety Ratajskiej prezentujemyo ju¿ tradycja, ¿e w wydaniach lutowym i marcowym Gazety Ratajskiej prezentujemy

najwa¿niejsze remonty planowane na 2022 rok na ratajskim fyrtlu. Przed Pañstwem osie-najwa¿niejsze remonty planowane na 2022 rok na ratajskim fyrtlu. Przed Pañstwem osie-najwa¿niejsze remonty planowane na 2022 rok na ratajskim fyrtlu. Przed Pañstwem osie-najwa¿niejsze remonty planowane na 2022 rok na ratajskim fyrtlu. Przed Pañstwem osie-najwa¿niejsze remonty planowane na 2022 rok na ratajskim fyrtlu. Przed Pañstwem osie-
dla: Piastowskie, Jagielloñskie, O�wiecenia, Powstañ Narodowych oraz Pomet,dla: Piastowskie, Jagielloñskie, O�wiecenia, Powstañ Narodowych oraz Pomet,dla: Piastowskie, Jagielloñskie, O�wiecenia, Powstañ Narodowych oraz Pomet,dla: Piastowskie, Jagielloñskie, O�wiecenia, Powstañ Narodowych oraz Pomet,dla: Piastowskie, Jagielloñskie, O�wiecenia, Powstañ Narodowych oraz Pomet, Armii Krajo-Armii Krajo-Armii Krajo-Armii Krajo-Armii Krajo-
wej, Bohaterów II Wwej, Bohaterów II Wwej, Bohaterów II Wwej, Bohaterów II Wwej, Bohaterów II Wojny �wiatowej i Rzeczypospolitej. Jakie prace w bie¿¹cym roku planujeojny �wiatowej i Rzeczypospolitej. Jakie prace w bie¿¹cym roku planujeojny �wiatowej i Rzeczypospolitej. Jakie prace w bie¿¹cym roku planujeojny �wiatowej i Rzeczypospolitej. Jakie prace w bie¿¹cym roku planujeojny �wiatowej i Rzeczypospolitej. Jakie prace w bie¿¹cym roku planuje
SM "Osiedle M³odych" w Poznaniu?SM "Osiedle M³odych" w Poznaniu?SM "Osiedle M³odych" w Poznaniu?SM "Osiedle M³odych" w Poznaniu?SM "Osiedle M³odych" w Poznaniu?

tucie pozostaj¹ bez zmian.
Kandydaci zg³aszani s¹

do Zarz¹du Spó³dzielni na
os. Piastowskim 16 w termi-
nie do 28 lutego 2022 rdo 28 lutego 2022 rdo 28 lutego 2022 rdo 28 lutego 2022 rdo 28 lutego 2022 r..... w
godzinach pracy Spó³dzielni
(pon.: 7:00 - 17:00, wt.-pt.:
7:00 - 15:00). Wszelkie infor-
macje oraz dokumenty dla
kandydatów zamieszczone
s¹ na stronie internetowej
Spó³dzielni - www.osiedlem-
lodych.pl. Wcze�niejsze
zg³oszenia kandydatów po-
zostaj¹ wa¿ne i osoby, które
uzyska³y poparcie nie musz¹
ponownie dokonywaæ swoje-
go zg³oszenia, jako kandyda-
ta/tki do Rady Nadzorczej
kolejnej kadencji.

TTTTTekst: jtekst: jtekst: jtekst: jtekst: jt

Kierownictwo OsiedlaKierownictwo OsiedlaKierownictwo OsiedlaKierownictwo OsiedlaKierownictwo Osiedla
PiastowskiegoPiastowskiegoPiastowskiegoPiastowskiegoPiastowskiego
1. Odnowienie elewacji co-
ko³u piwnicznego - os.
Piastowskie 11-13, 28-29,
30-31, 32-33, 66-67, 68-
69, 70-71, 82-84, 85-87,
88-90, 111-112, 113-114

2. Wymiana opaski wokó³
budynku - os. Piastowskie
11-13, 82-84, 85-87, 88-
90, 111-112, 113-114

3. Wymiana pionów desz-
czowych - os. Piastow-
skie 18-24, 56-62, 97-103

4. Remont loggii wraz z wy-
mian¹ os³on balustrad -
os. Piastowskie 36 (2 pio-
ny), 40 (4 piony)

5. Monta¿ nasad komino-
wych typu turbowent wraz
z dociepleniem kominów
wentylacyjnych - os. Pia-
stowskie 2-15, 28-35, 43-
54, 66-73, 82-96, 107-114

6. Remont dachu - ul. �w.
Rocha 2a-c

Kierownictwo Osiedli Ja-Kierownictwo Osiedli Ja-Kierownictwo Osiedli Ja-Kierownictwo Osiedli Ja-Kierownictwo Osiedli Ja-
gielloñskiego, O�wiecenia igielloñskiego, O�wiecenia igielloñskiego, O�wiecenia igielloñskiego, O�wiecenia igielloñskiego, O�wiecenia i
Powstañ NarodowychPowstañ NarodowychPowstañ NarodowychPowstañ NarodowychPowstañ Narodowych

os. Jagielloñskie:os. Jagielloñskie:os. Jagielloñskie:os. Jagielloñskie:os. Jagielloñskie:
1. Remont balkonów -os.
Jagielloñskie 12

2. Podwy¿szenie balustrad
balkonowych- os. Jagiel-
loñskie 21-22

3. Wymiana instalacji wod-
no-kanalizacyjnej, gazo-
wej i cyrkulacyjnej - os.
Jagielloñskie 23-26, 67-
73 i 74-80

4. Wymiana wodomierzy i
podzielników ciep³a - os.
Jagielloñskie 1-26, 31-
127

5. Wymiana drzwi do piwnic
na ognioodporne - os.
Jagielloñskie 31-66

6. Malowanie elewacji bu-
dynku- os. Jagielloñskie
94-98

7. Remont instalacji domo-
fonowej - os. Jagielloñ-
skie 49-55

os. O�wiecenia:os. O�wiecenia:os. O�wiecenia:os. O�wiecenia:os. O�wiecenia:
1. Malowanie klatek schodo-
wych - os. O�wiecenia 57

2. Remont instalacji elek-
trycznych WLZ - os.
O�wiecenia 57

3. Podwy¿szenie balustrad
balkonowych- os. O�wie-
cenia 14-19, 20-25, 29-34

4. Wymiana instalacji wod-
no-kanalizacyjnej, gazo-
wej i cyrkulacyjnej - os.
O�wiecenia 53-56

5. Remont instalacji domo-
fonowej - os. O�wiecenia
14-19

6. Docieplenie stropoda-
chów - os. O�wiecenia 8-
13, 14-19, 20-25, 29-34

7. Wymiana wodomierzy i
podzielników ciep³a - os.
O�wiecenia 2-112

os. Powstañ Narodo-os. Powstañ Narodo-os. Powstañ Narodo-os. Powstañ Narodo-os. Powstañ Narodo-
wych:wych:wych:wych:wych:
1. Wymiana drzwi do piwnic
na ognioodporne - os.
Powstañ Narodowych 3-
7, 8-14, 15-21, 22-28, 39-
43, 44-49, 50-55, 56-61

2. Malowanie elewacji bu-
dynku - os. Powstañ Na-
rodowych 3-7

3. Podwy¿szenie balustrad
balkonowych - os. Po-
wstañ Narodowych 8-14,
44-49

4. Wymiana instalacji wod-
no-kanalizacyjnej, gazo-
wej i cyrkulacyjnej - os.
PowstañNarodowych 50-
55

5. Remont instalacji domo-
fonowej - os. PowstañNa-
rodowych 50-55

6. Wymiana wodomierzy i
podzielników ciep³a - os.
Powstañ Narodowych 1-
61

Kierownictwo OsiedlaKierownictwo OsiedlaKierownictwo OsiedlaKierownictwo OsiedlaKierownictwo Osiedla
PometPometPometPometPomet
1. Wymiana wodomierzy
zimnej wody - ul. Krañco-
wa 48, 50, 52, 54

2. Wymiana wy³¹czników
pr¹dowych przeciwpo¿a-
rowych - ul. Krañcowa 48,
50, 52, 54

3. Wymiana drzwi wahad³o-
wych - ul. Krañcowa 52 i
54

4. Modernizacja g³ównych
tablic elektrycznych - ul.
Krañcowa 48, 50

5. Wymiana wodomierzy
zimnej i ciep³ej wody - ul.
Warszawska 75-79, 87-
91, ul. Darzyborska 1-7

6. Budowa altany �mietniko-
wej - ul.Konarskiego28-34

7. Remont dachu - ul. Na-
dolnik 2/3

8. Remonty balkonów - ul.
Krañcowa 48, 50, 52, 54,
ul. Darzyborska 1-7

9. Remont elewacji pawilo-
nu przy ul. Warszawskiej
93/95 - etap I obejmuje
elewacje: frontow¹ i
szczytowe

10. Naprawa elementów za-
bawowych na placu za-
baw przy ul. Darzybor-
skiej 1-7

Kierownictwo OsiedliKierownictwo OsiedliKierownictwo OsiedliKierownictwo OsiedliKierownictwo Osiedli Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-
mii Krajowej, Bohaterów IImii Krajowej, Bohaterów IImii Krajowej, Bohaterów IImii Krajowej, Bohaterów IImii Krajowej, Bohaterów II
WWWWWojny �wiatowej i Rzeczypo-ojny �wiatowej i Rzeczypo-ojny �wiatowej i Rzeczypo-ojny �wiatowej i Rzeczypo-ojny �wiatowej i Rzeczypo-
spolitejspolitejspolitejspolitejspolitej

os.os.os.os.os. Armii Krajowej:Armii Krajowej:Armii Krajowej:Armii Krajowej:Armii Krajowej:
1. Remont balkonów wraz z
odmalowaniem elewacji
�ciana wschodnia budyn-
ku - os. Armii Krajowej
102, 105

2. Docieplenie �cian szczy-
towych z odmalowaniem
- os.Armii Krajowej 57-62,
84-88, 89-94

os. Bohaterów II Wos. Bohaterów II Wos. Bohaterów II Wos. Bohaterów II Wos. Bohaterów II Wojnyojnyojnyojnyojny
�wiatowej:�wiatowej:�wiatowej:�wiatowej:�wiatowej:
1. Odmalowanie elewacji -
os. Bohaterów II Wojny
�wiatowej 31-37

2. Remont balkonów z od-
malowaniem elewacji
(�ciana po³udniowa) - os.
Bohaterów IIWojny �wia-
towej23-28

3. Docieplenie �cian szczyto-
wychzodmalowaniem-os.
Bohaterów II Wojny �wia-
towej 39-45, 52-46, 53-59

os. Rzeczypospolitej:os. Rzeczypospolitej:os. Rzeczypospolitej:os. Rzeczypospolitej:os. Rzeczypospolitej:
1. Remont balkonów wraz z
odmalowaniem elewacji
(�ciana wschodnia bu-
dynku) - os. Rzeczypo-
spolitej 3, 14

2. Docieplenie �cian szczy-
towych z odmalowaniem
- os. Rzeczypospolitej 8-
13, 105-110

Opracowanie: jtOpracowanie: jtOpracowanie: jtOpracowanie: jtOpracowanie: jt
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Bli¿ej Kultury, Bli¿ej Siebie - podsumowanie

Za nami czwarta edycja
cyklu skierowanego do ra-
tajskich seniorów. By³a to
kolejna nie³atwa realizacja,
bo kolejna organizowana w
dobie pandemii SARS CoV-
2. Bogatsi jednak o do-
�wiadczenia poprzedniego
roku podjêli�my próbê i z ra-
do�ci¹ przygotowali�my w
2021 r. piêæ ró¿nych wyda-
rzeñ. Cykl rozpoczêli�my w
czerwcu spotkaniem w ple-
nerze, gdzie podczas pikni-
ku majówkowego "Moja Oj-
czyzna" w amfiteatrze nad
Wart¹ poznañscy arty�ci za-
prezentowali dwa koncerty
- polskich piosenek estrado-
wych w wykonaniu Zespo³u
Seniorów "Poznañskie
Wrzosy" oraz polskich pie-
�ni patriotyczno-historycz-
nych w interpretacji Leopol-
da Twardowskiego, któremu
towarzyszyli: Anna Macuk,
Piotr Ka³u¿ny, Bartosz Kucz
oraz S³awek Tok³owicz. Pro-

gram sceniczny uzupe³ni³o:
spotkanie z Barbar¹ Tylman
i jej twórczo�ci¹ oraz forte-
pianowe utwory miniaturowe
w wykonaniu Piotra Twar-
dowskiego.
Równie¿ w czerwcu wy-

brali�my siê na trzy spacery
z przewodnikiem do centrum
Poznania w ramach wyda-
rzenia "Poznañskie budow-
le XX wieku" i wys³uchali�my
ciekawostek o wybranych
obiektach naszego miasta,
które wybudowano w XX
wieku, m.in. Zamku Cesar-
skim, Dzielnicy cesarskiej,
Okr¹glaku, Placu Wolno�ci.
Podczas trzech wycieczek
zachêcali�my seniorów do
wykonywania zdjêæ zwiedza-
nych obiektów. Zdjêcia wziê-
³y udzia³ w konkursie fotogra-
ficznym. Wszystkie zg³oszo-
ne prace zosta³y pokazane
na wystawie, a autorzy naj-
ciekawszych zdjêæ zostali
uhonorowani nagrodami.
We wrze�niu zaprosili-

�my seniorów na grê
miejsk¹: "Ponadczasowi -
�ladami dawnych lat", kiedy
to zwyczajny i trochê desz-
czowy wtorek przemienili-
�my w niezwyk³¹ podró¿ w
czasie.Kilkuosobowe dru¿y-
ny porusza³y siê po wyzna-

czonych alejach Rataj w po-
szukiwaniu osobliwych po-
staci. Ka¿da z nich, z nie-
wiadomych przyczyn, zosta-
³a �ci¹gniêta z przesz³o�ci i
z tego powodu czu³a siê bar-
dzo zagubiona. Postaci pra-
gnê³y wróciæ do swoich cza-
sów, ale by³o to mo¿liwe tyl-
ko przez spe³nienie kilku
warunków. W�ród nich by³a
Bamberka, dziewczynka z
misiem, p³ywaczka, 2-óch
milicjantów, Humphrey Bo-
gart czy Krystyna Loska.
Ka¿dy inny i ka¿dy z nich
potrzebowa³ zaklêcia, ¿eby
wróciæ tam sk¹d przyby³. Za-
wodnicy stanêli przed roz-
wi¹zaniem wielu zadañ,
³amig³ówek i kalamburów, a
b³êdna odpowied� mog³a ich
drogo kosztowaæ. Owszem,
w swoich zasobach posia-
dali bud¿et w postaci sporej
gotówki sprzed pó³wiecza,
kartê ko³a ratunkowego oraz
"szczê�liwe numerki", ale
ich utrata os³abia³a ich si³ê i
oddala³a wizjê powrotu po-
staci do swoich czasów.
Przechodnie, spontanicznie
w³¹czali siê do zabawy i
podpowiadali podczas roz-
wi¹zywania ³amig³ówek lub
podrygiwali przy muzyce
gdy np. "Ch³opak z gitar¹"
gra³ na swoim instrumencie
utwory przypominaj¹ce im
lata m³odo�ci. Emocje ros³y
wraz z kolejn¹ napotkan¹
postaci¹. Przyciemniona
sala kina niemego, w której
czeka³ sam Charlie Chaplin,
czy wreszcie mleczarz sto-
j¹cy tu¿ pod "desk¹", w któ-
rej przed laty krêcono film z
udzia³em panów Laskowika
i Smolenia. Wreszcie spo-
tkanie z milicjantem czyha-
j¹cym na dru¿ynê za krza-
kami, ¿eby nieoczekiwanie z
nich wyskoczyæ i wlepiæ im
mandat. Po trudach zadañ,
dru¿yny spotka³y siê ze
sob¹ w DK "Jêdru�", gdzie
mog³y odpocz¹æ przy kawie
i s³odkim poczêstunku, jed-
nocze�nie s³uchaj¹c melo-
dyjnego recitalu Klubu Szy-
derców Bis z ich krzepi¹cy-
mi utworami muzycznymi.
No i najwa¿niejsze, postaci
wróci³y do domu, a Seniorzy
obdarowani nagrodami za
wiedzê i poczucie humoru
zawi¹zali nowe przyja�nie.

W organizacjê zabawy w³¹-
czy³o siê wielu wolontariu-
szy w ró¿nym wieku, od
dzieci po seniorów. To dziê-
ki nim uczestnicy mogli
spotkaæ siê oko w oko z
"gwiazdami" lat 70. i wcze-
�niejszych.
Jesieñ przywitali�my

podczas "PYRY - Biesiado-
wania na POLANie" - we-
so³ej, kolorowej, roz�piewa-
nej, smacznej i sportowej
imprezy plenerowej, która
po raz dziewi¹ty odby³a siê
w na polanie przy Domu
Kultury "Polan STO". Mi³o-
�nicy Pyry mieli okazjê za-
poznaæ siê z przepisami z
ró¿nych regionów Polski, w
których króluje ziemniak.
Nie zabrak³o sta³ego punk-
tu programu, jakim jest wy-
stêp artystyczny zespo³u
folklorystyczno-ludowego
"Feniksianie", a oni - jak
zawsze - rozbawili publicz-
no�æ do ³ez. Wspania³a po-
goda towarzyszy³a uczest-
nikom przez ca³e popo³u-
dnie. To w takiej wymarzo-
nej atmosferze odbywa³y
siê atrakcje dodatkowe:
przeja¿d¿ki bryczk¹, kon-
kursy sprawno�ciowe i
zmagania plastyczne dzie-
ci pt.: "Ziemniaki - Cudaki".
Pod koniec imprezy roz-
strzygniêty zosta³ fina³ kon-
kursu na Najpiêkniejsz¹
Jesienn¹ Bi¿uteriê-
pierwsz¹ nagrodê zdoby³y
kolorowe, kasztanowo-
¿o³êdziowo-szyszkowe ko-
rale. Uwieñczeniem biesia-
dy by³a przepyszna degu-
stacja ziemniaków w posta-
ci szarych klusek z kapust¹,
babki i gor¹cej, malinowej
herbaty.
4. edycjê cyklu Bli¿ej

Kultury, Bli¿ej Siebie zakoñ-
czyli�my koncertem zatytu-
³owanym "Kofta, nastroje i
¿art" - programem opartym
na piosenkach autorstwa
Jonasza Kofty tj. "Do ³ezki
³ezka", "Jego portret", "Id�
swoj¹ drog¹", "Podró¿¹
ka¿da mi³o�æ jest". W trak-
cie wydarzenia w DK "Jê-
dru�" nie zabrak³o sporej
porcji subtelnych ¿artów i
anegdot, a ca³o�æ z³o¿y³a
siê w fabularyzowan¹ opo-
wie�æ o poecie spaceruj¹-
cym uliczkami uzdrowiska.

Ju¿ wkrótce ruszamy z
5.edycj¹ cyklu! W 2022 roku
nie zabraknie potañcówek,
warsztatów i koncertu. Ju¿
wkrótce wiêcej informacji na
temat wydarzenia bêdzie
mo¿na znale�æ na Facebo-
oku - na fanpage'u Ratajskie-
go Centrum Kultury oraz ra-
tajskich domów kultury, a
tak¿e na stronie: www.osie-
dlemlodych.pl.
Wszystkie wydarzenia

zosta³y zorganizowane z za-
chowaniem zasad bezpie-
czeñstwa rekomendowa-
nych przez Ministerstwo
Zdrowia i G³ówny Inspekto-
rat Sanitarny.
Projekt zosta³ dofinanso-

wany ze �rodków bud¿eto-
wych Miasta Poznania, a
jego organizatorem by³o Ra-
tajskie Centrum Kultury.

Ma³gorzata G³adysiakMa³gorzata G³adysiakMa³gorzata G³adysiakMa³gorzata G³adysiakMa³gorzata G³adysiak
Ratajskie Centrum KulturyRatajskie Centrum KulturyRatajskie Centrum KulturyRatajskie Centrum KulturyRatajskie Centrum Kultury
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Za nami jubileuszowa, XXX ods³ona Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej PomocyZa nami jubileuszowa, XXX ods³ona Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej PomocyZa nami jubileuszowa, XXX ods³ona Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej PomocyZa nami jubileuszowa, XXX ods³ona Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej PomocyZa nami jubileuszowa, XXX ods³ona Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy. Ponow-. Ponow-. Ponow-. Ponow-. Ponow-
nie, po rocznej przerwie, w �orkiestrowe granie� w³¹czy³a siê Spó³dzielnia Mieszkaniowanie, po rocznej przerwie, w �orkiestrowe granie� w³¹czy³a siê Spó³dzielnia Mieszkaniowanie, po rocznej przerwie, w �orkiestrowe granie� w³¹czy³a siê Spó³dzielnia Mieszkaniowanie, po rocznej przerwie, w �orkiestrowe granie� w³¹czy³a siê Spó³dzielnia Mieszkaniowanie, po rocznej przerwie, w �orkiestrowe granie� w³¹czy³a siê Spó³dzielnia Mieszkaniowa
�Osiedle M³odych� w Poznaniu organizuj¹c, przy zaanga¿owaniu g³ównie swojego Dzia³u�Osiedle M³odych� w Poznaniu organizuj¹c, przy zaanga¿owaniu g³ównie swojego Dzia³u�Osiedle M³odych� w Poznaniu organizuj¹c, przy zaanga¿owaniu g³ównie swojego Dzia³u�Osiedle M³odych� w Poznaniu organizuj¹c, przy zaanga¿owaniu g³ównie swojego Dzia³u�Osiedle M³odych� w Poznaniu organizuj¹c, przy zaanga¿owaniu g³ównie swojego Dzia³u
KulturyKulturyKulturyKulturyKultury, Sztab oraz Ratajski Fina³ WO�P, Sztab oraz Ratajski Fina³ WO�P, Sztab oraz Ratajski Fina³ WO�P, Sztab oraz Ratajski Fina³ WO�P, Sztab oraz Ratajski Fina³ WO�P..... TTTTTegoroczne wydarzenie mia³o jednak, z powoduegoroczne wydarzenie mia³o jednak, z powoduegoroczne wydarzenie mia³o jednak, z powoduegoroczne wydarzenie mia³o jednak, z powoduegoroczne wydarzenie mia³o jednak, z powodu
pandemicznych regulacji, inny ni¿ zazwyczaj przebieg. Po wielu konsultacjach zdecydo-pandemicznych regulacji, inny ni¿ zazwyczaj przebieg. Po wielu konsultacjach zdecydo-pandemicznych regulacji, inny ni¿ zazwyczaj przebieg. Po wielu konsultacjach zdecydo-pandemicznych regulacji, inny ni¿ zazwyczaj przebieg. Po wielu konsultacjach zdecydo-pandemicznych regulacji, inny ni¿ zazwyczaj przebieg. Po wielu konsultacjach zdecydo-
wali�my siê zast¹piæ jedno du¿e wydarzenie kilkoma mniejszymi. Za³o¿enie okaza³o siêwali�my siê zast¹piæ jedno du¿e wydarzenie kilkoma mniejszymi. Za³o¿enie okaza³o siêwali�my siê zast¹piæ jedno du¿e wydarzenie kilkoma mniejszymi. Za³o¿enie okaza³o siêwali�my siê zast¹piæ jedno du¿e wydarzenie kilkoma mniejszymi. Za³o¿enie okaza³o siêwali�my siê zast¹piæ jedno du¿e wydarzenie kilkoma mniejszymi. Za³o¿enie okaza³o siê
s³uszne, a osi¹gniêty efekt bardzo nas zadowoli³.s³uszne, a osi¹gniêty efekt bardzo nas zadowoli³.s³uszne, a osi¹gniêty efekt bardzo nas zadowoli³.s³uszne, a osi¹gniêty efekt bardzo nas zadowoli³.s³uszne, a osi¹gniêty efekt bardzo nas zadowoli³. AAAAA co siê dok³adnie dzia³o?co siê dok³adnie dzia³o?co siê dok³adnie dzia³o?co siê dok³adnie dzia³o?co siê dok³adnie dzia³o?

Ratajski Fina³ WO�P

Sobota, 29 stycznia, to
dzieñ koncertu fina³owego,
który, ju¿ tradycyjnie, mia³
miejsce w Domu Kultury �Jê-
dru��. Ratajski Fina³ WO�P
zosta³ podzielony na 5 blo-
ków, a na ka¿dy z nich orga-
nizatorzy udostêpnili bezp³at-
ne wej�ciówki. Na pocz¹tek
przygotowali�my co� specjal-
nego dla Seniorów � koncert
�Dojrza³e wariacjemuzyczne�
w wykonaniu Janiny Rybar-
czyk przy akompaniamencie
Leopolda Twardowskiego.
Kolejne bloki zdominowa³y
grupy taneczne szlifuj¹ce
swoje umiejêtno�ci podczas
zajêæ w ratajskich domach
kultury. Najpierw zgromadzo-
na publiczno�æ mog³a podzi-
wiaæ �Wybuchow¹ mieszan-
kê jazzu i hip hopu� w wyko-
naniu formacji Power of Dan-
ce i FRT Crew. Nastêpnie
grupy Kolejorz Kids, Juniors
i Girls zaprezentowa³y pro-
gramy artystyczne �Przed
pierwszym gwizdkiem naBu³-
garskiej� oraz �Dogrywka�.
Ka¿dy z powy¿szych bloków
zakoñczony zosta³ minilicy-
tacj¹ gad¿etów i ciekawych
przedmiotów. Skoro o licyta-
cjachmowa, to nale¿y powie-
dzieæ o jej g³ównej ods³onie
poprowadzonej przez Prze-
mys³awa Mazurka, znanego
ratajskiej publiczno�ci z wy-
stêpów w kabarecie Klub
Szyderców Bis, oraz Tade-
usza Stachowskiego, by³ego
Prezesa Zarz¹du SM �Osie-

dle M³odych�. Przyci¹gnê³a
ona spore grono ostrz¹cych
sobie zêby na ofiarowane
przez Fundacjê WO�P oraz
darczyñców przedmioty. Do
wylicytowania by³y m.in. wo�-
powe gad¿ety i koszulki, ko-
szulki poznañskich ekstrakla-
sowych dru¿yn pi³karskich
Lecha iWarty z podpisami za-
wodników, zestaw akceso-
riów poznañskiej dru¿yny pi³-
ki rêcznej WKS Grunwald,
pi³ka koszykowa z autogra-
fem Marcina Gortata, karty
upominkowe do gabinetów
fizjoterapeutycznych, 5 kg lo-
dów, trening p³ywacki, lekcje
tañca, karnety na zajêcia
sportowe, srebrna moneta
kolekcjonerska, kolacja wa-
lentynkowa w jednej z rataj-
skich restauracji, obrazy oraz
szereg gad¿etów przekaza-
nych przez Miasto Poznañ.
Ca³o�æ sobotniego Ratajskie-
go Fina³u WO�P zwieñczy³
koncert m³odych i zdolnych
adeptów Szko³y T. Burton.
Natomiast niedziela, 30

stycznia, sta³a pod znakiem
rozliczania wolontariuszy na-
szego Sztabu. Rano, po od-
prawie i otrzymaniu puszek
oraz identyfikatorów, wyru-
szyli oni na ulice oraz osiedla
naszego miasta, by swoj¹
niespotykan¹ energi¹ oraz
entuzjazmem zara¿aæ innych
i zachêcaæ do finansowego
wsparcia Wielkiej Orkiestry
�wi¹tecznej Pomocy. Na ko-
niec dnia, po mozolnym pod-

liczeniu wszystkich przeka-
zanych �rodków, okaza³o
siê, ¿e zebrali oni kwotê
przekraczaj¹c¹ 73 500 z³o-
tych! Pragniemy imwszyst-
kim podziêkowaæ i przeka-
zaæ wyrazy uznania, ¿e
zdecydowali siê po�wiêciæ
swój czas oraz si³y, by przy
zdecydowanie niesprzyja-
j¹cej pogodzie wesprzeæ
inicjatywê WO�P.
Na wstêpie wspomnie-

li�my równie¿ o imprezach
towarzysz¹cych tegorocz-
nemu Ratajskiemu Fina³o-
wi. By³y to: sobotnie warsz-
taty ceramiczne przeprowa-
dzone przezWojtka Malinê
w DK �Jêdru�� oraz nie-
dzielne: skierowany do mi-
³o�ników czworonogów Psi
kilometr (DK �Polan Sto�),
Rodzinny turniej uk³adania
puzzli (DK �Orle Gniazdo),
Zumba z Ani¹ (DK �Na
Skarpie�) oraz spacer z al-
pakami z Wied�minowa.
Ponadto DK �Polan Sto�
przygotowa³ specjalne wy-
danie skierowanej do dzie-
ci POLANkowej gazetki.
XXX Fina³ Wielkiej Or-

kiestry �wi¹tecznej Pomo-
cy zagra³ w tym roku pod
has³em �Przejrzyj na oczy�,
a �rodki zbierane by³y w
celu zapewnienia najwy¿-
szych standardów diagno-
styki i leczenia wzroku u
dzieci. Obecnie deklarowa-
na kwota zbiórki wynosi
136 282 325 z³otych. rsrsrsrsrs
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Wolontariusze dla WO�P
Wielka Orkiestra �wi¹-

tecznej Pomocy zorganizowa-
na przez sztab Spó³dzielni
Mieszkaniowej "Osiedle M³o-
dych" to oczywi�cie koncerty,
imprezy towarzysz¹ce, kier-
masz, warsztaty, ale przede
wszystkim kwesta. Wolonta-
riusze pomimo pandemii do-
pisali. - Jestem tutaj, poniewa¿
to jest ju¿ tradycja w mojej ro-
dzinie. Pieni¹dze do puszek
zbieramy ju¿ od pokoleñ �
mówi³a Marysia. Jak siê oka-
za³o zbieranie przys³owiowej
z³otówki na rzecz fundacji Jur-
kaOwsiaka to niema³a logisty-
ka. Jak przekonaæ poznania-
ków, ¿e warto pomagaæ? -My
dzisiaj ubra³y�my siê w kolo-
rowe stroje, które bêd¹ przy-
ci¹gaæ wzrok klientówPosna-
nii, do której wybieramy siê na

kwestowanie. Z pozytywnym
nastawieniem, u�miechem, w
szczytnym celu � mówi³a
Maja.
Cel rzeczywi�cie szczyt-

ny. W tym roku Jurek Owsiak
prosi³ ca³¹ Polskê, aby "Przej-
rza³a na oczy". Pod takim
has³em odby³a siê tegorocz-
na zbiórka na bezp³atne ba-
dania wzroku. - Chcemy, by
do polskich szpitali trafi³ naj-
nowocze�niejszy sprzêt do
diagnozowania i ratowania
wzroku najm³odszych, jednak
nie zapominamy te¿ o szero-
kiej diagnostyce wzroku. Dla-
tego przy okazji 30. Fina³u,
którego celem jest zapewnie-
nie najwy¿szych standardów
diagnostyki i leczenia wzroku
u dzieci, wraz z salonami
partnerskimi "Czas na wzrok"

zapraszamy salony optyczne
do wziêcia udzia³u w ogólno-
polskiej akcji bezp³atnych,
przesiewowych badañ wzro-
ku u dzieci - czytamy w ko-
munikacie od Orkiestry.
Je�li trzeba pomagaæ

dzieciom to i hojnosci nie bra-
kuje. Swoim m³odszym kole-
gom pomaga³y w tym roku
tak¿e dzieci. - Jeste�my har-
cerzami, jest nas tutaj dzi�
szesnastu. Plan dzia³ania jest
taki, ¿e idziemy do centrum
handlowego, poniewa¿ pogo-
da nas nie rozpieszcza. Ka¿-
dy starszy harcerz bierze pod
swoje skrzyd³a zucha. Na
swoim przyk³adzie poka¿emy
im, jak siê pomaga - mówili
ratajscy harcerze. Jednymi z
m³odszychwolntariuszek by³y
siostryAlicja i Oliwia. - Odk¹d

pamiêtamy, zawsze w stycz-
niu przykleja³y�my czerwone
serduszko do kurtek i wrzu-
ca³y�my pieni¹dze do pu-
szek. W tym roku chcia³y�my
ju¿ dostaæ swoje puszki, ¿eby
w³¹czyæ siê w pomaganie.
Ka¿dy wiedzia³ czym jest Or-
kiestra i by³o ³atwo kwesto-
waæ, a ludzie byli bardzo mili.
Za rok znów bedziemywolon-
tariuszkami � mówi³a 9-letnia
Alicja. W swojej puszce do
ratajskiego sztabu ponad
2,500 z³otych przyniós³ Rysiu.
- To mój rekord. Ludzie byli
bardzo hojni, wrzucali nawet
setki z³otych. Wszyscy mówi-
li, ¿e warto pomagaæ. - Jak siê
z nimi nie zgodziæ?
Brawo! Jeste�cieWIELCY!

TTTTTekst W£Bekst W£Bekst W£Bekst W£Bekst W£B
Fot.Fot.Fot.Fot.Fot. Autor i JTAutor i JTAutor i JTAutor i JTAutor i JT (3)(3)(3)(3)(3)

Zdjêcia JuliaZdjêcia JuliaZdjêcia JuliaZdjêcia JuliaZdjêcia Julia TTTTTrittrittrittrittritt
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Ferie zimowe wystartowa³y 17 stycznia...
poprowadzi³ aktor - Igor Fi-
ja³kowski z teatru Gili - Gili.
Podczas spotkania mieli�my
okazjê uczestniczyæ w baj-
kowym pokazie lalek teatral-
nych, a nastêpnie uczestni-
cy w³asnorêcznie tworzyli
lalki, tzw. skarpeciaki. Inne-
go dnia odwiedzili�my Klini-
kê weterynaryjn¹, gdzie
przyjrzeli�my siê jak od
kuchni wygl¹da praca wete-

Pó³kolonie zaczêli�my
od wyj¹tkowych warsztatów
teatralno-lalkowych, które

Wybory do Rad Osiedli
13 kwietnia 2022 r13 kwietnia 2022 r13 kwietnia 2022 r13 kwietnia 2022 r13 kwietnia 2022 r. w. w. w. w. w

godz. 12:00-20:00godz. 12:00-20:00godz. 12:00-20:00godz. 12:00-20:00godz. 12:00-20:00 odbêd¹ siê
wybory doRadOsiedli wSpó³-
dzielni Mieszkaniowej "Osie-
dle M³odych" w Poznaniu na
kadencjê 2022-2025. Przypo-
mnijmy, ¿e Rada Osiedla to
bezpo�redni przedstawiciel
mieszkañców reprezentuj¹cy
ich interesy i potrzeby, dlate-
go warto zapamiêtaæ po-
wy¿sz¹ datê i wzi¹æ udzia³ w

wyborach.
Rady Osiedla/i sk³adaj¹

siê z 8-21 cz³onków wybie-
ranych w wyborach bezpo-
�rednich, spo�ród zg³oszo-
nych kandydatów na 3-let-
ni¹ kadencjê w osiedlowych
okrêgach wyborczych obej-
muj¹cych cz³onków osiedla/i
wchodz¹cych w sk³ad Kie-
rownictw Osiedli. Kszta³t okrê-
gów wyborczych oraz liczbê

rynarza. Spotkali�my siê
równie¿ z przemi³ymi alpa-
kami, które miel i�my
ogromn¹ przyjemno�æ kar-
miæ, wyprowadziæ na spa-
cer, a nawet daæ im buzia-
ka. Podczas pó³kolonii dwu-
krotnie odby³y siê warsztaty
szycia, których owocem by³y
kolorowe plecakoworki i
piêkne pi¿amy! Ponadto od-
byli�my wycieczkê autoka-

row¹ do Centrum
Tenisowego w Ro-
kietnicy, gdzie spê-
dzili�my bardzo ak-
t ywny - spo r t owy
dzieñ. Odwiedzili-
�my Scenê
Wspóln¹, gdzie
uczestniczyli�my w
spektaklu "Rozbu-
dzanki", a na kino-
wym ekranie obej-
rzeli�my film: "Clif-
ford. Wielki czerwo-
ny pies".
Oczywi�cie nie

zabrak³o wspólnych
zabaw, gier i plan-
szówek, które s¹
nieod³¹cznym ele-
mentem ka¿dych
pó³kolonii. I mimo,

wybieranych w tym roku
cz³onków Rad Osiedli okre-
�laj¹ szczegó³owo Zarz¹dze-
nia doUchwa³y Zarz¹dunr 17/
2022 z dnia 10.02.2022 r. w
sprawie wyborów do Rad
Osiedli na kadencjê 2022-
2025 wywieszone w siedzi-
bach Kierownictw Osiedli, na
klatkach schodowych budyn-
ków mieszkalnych oraz
umieszczone na stronie inter-
netowej Spó³dzielni -
www.osiedlemlodych.pl
A oto podstawowe infor-

macje dot. wyborów do Rad
Osiedli:
Kandydowaæ w ramach

okrêgów wyborczych mog¹
cz³onkowie posiadaj¹cy tytu³
prawny do lokalu w tych
okrêgach lub zamieszkali w
tych okrêgach. Termin i miej-
sce zg³aszania kandydatów
to 4-14.03.2022 r4-14.03.2022 r4-14.03.2022 r4-14.03.2022 r4-14.03.2022 r..... w Kierow-
nictwie Osiedla/i, w godzi-
nach pracy. Prawo zg³asza-

nia kandydatów posiadaj¹:
Rada Nadzorcza, Rady
Osiedli w zakresie obejmu-
j¹cym obszar swojego dzia-
³ania oraz grupa cz³onków li-
cz¹ca co najmniej 25 osób
posiadaj¹cych tytu³ prawny
do lokalu lub zamieszka³ych

w danym okrêgu wyborczym.
Druki list zg³oszeñ kandyda-
tów oraz o�wiadczeñ o wy-
ra¿eniu zgody na kandydo-
wanie bêd¹ do odbioru w sie-
dzibach Kierownictw Osiedli
i Zarz¹du (os. Piastowskie
16, p. 117) oraz dostêpne na

stronie internetowej Spó³-
dzielni od 28 lutego 2022 r28 lutego 2022 r28 lutego 2022 r28 lutego 2022 r28 lutego 2022 r.....
Sposób przeprowadza-

nia opisanych powy¿ej wy-
borów okre�la Regulamin
Rad Osiedli dostêpny na
www.osiedlemlodych.pl.

TTTTTekst: jtekst: jtekst: jtekst: jtekst: jt

¿e w tym roku zima nie za-
szczyci³a nas �niegiem to i
bez niego poradzili�my so-
bie doskonale.
Z naszymi pó³kolonista-

mi ¿egnali�my siê z nieskry-
wanym smutkiem, bo co tu
du¿o mówiæ, kochamy te
dzieciaki. Ca³e szczê�cie na
horyzoncie widaæ Akcjê Lato
2022, w sumie wiêc mo¿na
powiedzieæ, ¿e nie ¿egnali-
�my siê, raczej mówili�my
"do zobaczenia wkrótce".

Ma³gorzata MelingerMa³gorzata MelingerMa³gorzata MelingerMa³gorzata MelingerMa³gorzata Melinger
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M³odzi chemicy opanowali Piêterko

Zrywamy ze stereotypem,
¿e chemia jest trudna! Do-
�wiadczenia chemiczne s¹
�wietnym sposobem na prze-
konanie siê, ¿e ca³y otacza-
j¹cy nas �wiat to chemia. W
DK "Na Piêterku" mieli�my
okazjê poznaæ ekscytuj¹cy
�wiat tego dzia³u nauki. W
sobotê 12 lutego Tomasz Si-
miñski z Kolorowego Labora-
torium przygotowa³ dla
uczestnikówwarsztatów che-
micznych niesamowite eks-

perymenty. By poczuæ siê jak
prawdziwi chemicy, dzieci
zosta³y wyposa¿one w okula-
ry ochronne i rêkawiczki jed-
norazowe. M³odzi naukowcy
u¿ywali pipet, zlewek, szalek
i rurek, które s¹ wykorzysty-
wane w laboratoriach che-

micznych. Dzieci bra³y czyn-
ny udzia³ w zajêciach. Praco-
wa³y w parach lub samodziel-
nie. Eksperymenty, przepro-
wadzane pod czujnym okiem
pana Tomasza (z wykszta³ce-
nia magister chemii ze spe-
cjalizacj¹ nauczycielsk¹), zo-

sta³y zaprezentowane w pro-
sty i przystêpny sposób. Pod-
czas mieszania, przelewania
i dodawania substancji dzie-
ci mog³y zaobserwowaæ ma-
giczne efekty. Na ich oczach
zmienia³y siê kolory, powsta-

³a piana albo bañki mydlane.
To by³o idealne po³¹czenie
nauki i zabawy.
Zainteresowanie warszta-

tami by³o tak du¿e, ¿e ju¿ pla-
nujemy kolejne. Informacji,
jak zawsze,mo¿na szukaæ na

naszej stronie na Facebooku,
witrynie osiedlemlodych.pl (w
kalendarzu imprez) lub pod-
czas wizyty w DK "Na Piêter-
ku". Do zobaczenia wkrótce.

Katarzyna SobierajewiczKatarzyna SobierajewiczKatarzyna SobierajewiczKatarzyna SobierajewiczKatarzyna Sobierajewicz

Akcja Zima w Jagiellonce
wa³owy. Komunikacj¹
miejsk¹ - do O�rodka Eduka-
cji Le�nej �£ysy M³yn� w Bie-
drusku, na Targi Poznañskie,
aby zwiedziæ wystawê Lego
czy te¿ do Kliniki MyPet,
gdzie czeka³ na nie lekarz we-
terynarii i wiele ciekawostek
na temat jego pracy. Autoka-
rem � do Centrum Turystyki i
Edukacji �Kawka� w Konar-
skim, gdzie dowiedzia³y siê
miêdzy innymi o tym, jak
funkcjonowa³a dawna szko³a
i do ArtZagrody w Dymacze-
wie Starym. Tam, jak zwykle
odby³y siê bardzo interesuj¹ce
zajêcia artystyczne. Tak up³y-
nê³y dwa tygodnie wypoczyn-
ku w Domu Kultury �Jagiellon-
ka�. Czas pó³kolonii jest za-
wsze czasemodskoczni, przy-
p³ywu nowej energii, dobrej
zabawy i wielu emocji. Z nie-
cierpliwo�ci¹ wyczekujemy
lata i dwóch miesiêcy wakacji!

TTTTTekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.
WWWWWeronika Jag³aeronika Jag³aeronika Jag³aeronika Jag³aeronika Jag³a

Z dniem rozpoczêcia ferii
zimowych, ruszy³a równie¿
Akcja Zima, czyli pó³kolonie
zimowe organizowane przez
Ratajskie Domy Kultury, ad-
resowane do dzieci w wieku
6-12 lat. Oferta zajêæ opie-
kuñczo-wychowawczych
by³a, jak ka¿dego roku, bar-
dzo bogata w ka¿dej placów-
ce. Przyjrzyjmy siê bli¿ej
atrakcjom, które przygotowa-
³a Jagiellonka! Poza licznymi
grami, zabawami i warsztata-
mi wewn¹trz budynku Domu
Kultury, dzieci niejednokrot-
nie opuszcza³y jego mury, by
wyruszyæ na ciekawe wy-
cieczki: spacerem - do kina
Helios i krêgielni Gravitacja w
galerii Posnania lub do Domu
Kultury �Jêdru�� na zajêcia
plastyczne czy balik karna-
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NAUCZYCIELKA NA MEDAL

Iwona Mas³owska zdoby-
³a ogólnopolski tytu³ �Nauczy-
ciel na medal 2021� w kate-
gorii nauczycieli klas IV-VIII
SP. Otrzyma³a imponuj¹c¹
liczbê 12 tysiêcy g³osów.

Wioletta £echtañska-Wioletta £echtañska-Wioletta £echtañska-Wioletta £echtañska-Wioletta £echtañska-
B³aszczak: Jak siê Pani czu-B³aszczak: Jak siê Pani czu-B³aszczak: Jak siê Pani czu-B³aszczak: Jak siê Pani czu-B³aszczak: Jak siê Pani czu-
je w roli "Nauczyciela na me-je w roli "Nauczyciela na me-je w roli "Nauczyciela na me-je w roli "Nauczyciela na me-je w roli "Nauczyciela na me-
dal" ?dal" ?dal" ?dal" ?dal" ?
Iwona Mas³owska:Iwona Mas³owska:Iwona Mas³owska:Iwona Mas³owska:Iwona Mas³owska: Je-

stem bardzo szczê�liwa, ale
nieco onie�mielona wzmo¿o-
nym zainteresowaniem moj¹
osob¹. Bardzo mi mi³o przyj-
mowaæ gratulacje od moich
kole¿anek, kolegów, rodzi-
ców, uczniów, absolwentów i
obecnych adeptów �Dwójki�.
Ze wzruszeniem czyta³am
wpisy na FB i stronie szko³y
pod informacj¹ o koñcowym
wyniku g³osowania. Serdecz-
nie dziêkujê zawszystkiemi³e
s³owa. Jak ka¿de dziecko cie-
szê siê, ¿e dumna ze mnie
jest mojamama, by³a nauczy-
cielka jêzyka polskiego, któ-
ra bardzo kibicowa³a mi w
plebiscycie. Ten tytu³ mo¿e
nie tyle mnie motywuje, bo
motywacji mi nie braknie,co
zobowi¹zuje do budowania w
dalszym ci¹gu bardzo do-
brych relacji z uczniami i od-
powiedzialnej pracy wycho-
wawczej. Chcê, aby wszyscy
chêtnie biegli na lekcje pol-
skiego, z przekonaniem, ¿e
ka¿dy mo¿e wnie�æ co� cie-
kawego w jej przebieg i jego
zdanie ma znaczenie.

- Po og³oszeniu kandyda-- Po og³oszeniu kandyda-- Po og³oszeniu kandyda-- Po og³oszeniu kandyda-- Po og³oszeniu kandyda-
tury poprosi³a Pani rodzicówtury poprosi³a Pani rodzicówtury poprosi³a Pani rodzicówtury poprosi³a Pani rodzicówtury poprosi³a Pani rodziców,,,,,
¿eby na Pani¹ nie g³osowali,¿eby na Pani¹ nie g³osowali,¿eby na Pani¹ nie g³osowali,¿eby na Pani¹ nie g³osowali,¿eby na Pani¹ nie g³osowali,
a pieni¹dze, które wydalibya pieni¹dze, które wydalibya pieni¹dze, które wydalibya pieni¹dze, które wydalibya pieni¹dze, które wydaliby
na SMSy przekazali na chor¹na SMSy przekazali na chor¹na SMSy przekazali na chor¹na SMSy przekazali na chor¹na SMSy przekazali na chor¹
Olgê. Rodzice przewrotnie -Olgê. Rodzice przewrotnie -Olgê. Rodzice przewrotnie -Olgê. Rodzice przewrotnie -Olgê. Rodzice przewrotnie -
zarówno pomogli dziewczyn-zarówno pomogli dziewczyn-zarówno pomogli dziewczyn-zarówno pomogli dziewczyn-zarówno pomogli dziewczyn-
ce, jak równie¿ zag³osowali.ce, jak równie¿ zag³osowali.ce, jak równie¿ zag³osowali.ce, jak równie¿ zag³osowali.ce, jak równie¿ zag³osowali.
- Na pewno nie uda³oby

siê zdobyæ tego zaszczytne-
go tytu³u bez udzia³u rodzi-
ców i codziennej wspó³pracy
z nimi. Nie mam na my�li tyl-
ko oddanych g³osów w plebi-
scycie, za które bardzo dziê-
kujê, ale my�lê o wsparciu w
ró¿nego rodzaju akcjach, o
zaufaniu do moich dzia³añ i

decyzji i o piêknych wa¿nych
s³owach, które co jaki� czas
pojawia³y siê w moich libru-
sowych wiadomo�ciach. Ro-
dzice SP nr 2 to ludzie z
wielk¹ wra¿liwo�ci¹, hojni i
bardzo zaanga¿owani w ró¿-
ne dzia³ania szko³y. Gdy
szczê�liwa z samego faktu
nominowania mnie do tytu³u
,,Nauczyciel na medal" po-
prosi³am, by rodzice zamiast
wysy³ania SMSów przekaza-
li pieni¹dze na konto chorej
Olgi, zrobili to. Jednocze�nie
dostarczyli tak¿e do szko³y
mnóstwo wspania³ych darów
na kiermasz, a potem wypo-
sa¿yli dzieci w pe³ne portfeli-
ki, aby zasili³y konto zbiórki na
najdro¿szy lek �wiata po-
trzebny chorej dziewczynce.
Równolegle na przekór mo-
jej pro�bie tak¿e zag³osowali
w plebiscycie. Olga otrzyma-
³a lek, a ja ten zaszczytny
tytu³. Podwójna rado�æ. Dziê-
kujê.

- 12 tysiêcy g³osów - tyle- 12 tysiêcy g³osów - tyle- 12 tysiêcy g³osów - tyle- 12 tysiêcy g³osów - tyle- 12 tysiêcy g³osów - tyle
w ogólnopolskim plebiscyciew ogólnopolskim plebiscyciew ogólnopolskim plebiscyciew ogólnopolskim plebiscyciew ogólnopolskim plebiscycie
oddali na Pani¹ uczniowie,oddali na Pani¹ uczniowie,oddali na Pani¹ uczniowie,oddali na Pani¹ uczniowie,oddali na Pani¹ uczniowie,
absolwenci, koledzy z pracyabsolwenci, koledzy z pracyabsolwenci, koledzy z pracyabsolwenci, koledzy z pracyabsolwenci, koledzy z pracy,,,,,
lokalna spo³eczno�æ. Wlokalna spo³eczno�æ. Wlokalna spo³eczno�æ. Wlokalna spo³eczno�æ. Wlokalna spo³eczno�æ. Wyda-yda-yda-yda-yda-
je siê, ¿e to taka informacjaje siê, ¿e to taka informacjaje siê, ¿e to taka informacjaje siê, ¿e to taka informacjaje siê, ¿e to taka informacja
zwrotna, która pokazuje ska-zwrotna, która pokazuje ska-zwrotna, która pokazuje ska-zwrotna, która pokazuje ska-zwrotna, która pokazuje ska-
lê sympatii jak¹ Pani¹ darz¹lê sympatii jak¹ Pani¹ darz¹lê sympatii jak¹ Pani¹ darz¹lê sympatii jak¹ Pani¹ darz¹lê sympatii jak¹ Pani¹ darz¹
ludzie. Wcze�niej zdawa³aludzie. Wcze�niej zdawa³aludzie. Wcze�niej zdawa³aludzie. Wcze�niej zdawa³aludzie. Wcze�niej zdawa³a
Pani sobie z tego faktu spra-Pani sobie z tego faktu spra-Pani sobie z tego faktu spra-Pani sobie z tego faktu spra-Pani sobie z tego faktu spra-
wê?wê?wê?wê?wê?
- Nawet nie próbujê ana-

lizowaæ liczby g³osów, bo jest
ona osza³amiaj¹ca. Pracê w
szkole na os. Jagielloñskim
rozpoczê³am bezpo�rednio
po studiach. Jako nowa m³o-
da nauczycielka, która z
pasj¹ przyst¹pi³a do swojej
zawodowejmisji, szybko zdo-
by³am sympatiê, ale i szacu-
nek uczniów. Zosta³am z ich
wyboru opiekunk¹ samorz¹-
du uczniowskiego i nieoficjal-
nie kim�w roli rzecznika praw
uczniów. D³u¿ej musia³am siê
staraæ o uznanie mnie za do-
brego nauczyciela w�ród ko-
le¿anek i kolegów. M³ody
wiek nie by³ moim atutem, li-
czy³o siê do�wiadczenie.
Pewnie dlatego chêtnie roz-
po�cieram skrzyd³a nad no-

wymi m³odymi nauczyciela-
mi, którzy zaczynaj¹ pracê w
szkole, poniewa¿ pamiêtam,
¿e takie wsparcie jest po-
trzebne. Ponadto wiele uczê
siê od nich. My�lê, ¿e najtrud-
niej utrzymaæ szacunek i
wzbudzaæ sympatiê uczniów,
gdy przybywa lat. Trzeba byæ
ci¹gle ciekawym m³odego
cz³owieka, rozumieæ go, sza-
nowaæ i wzbudzaæ jego za-
ufanie jako nauczyciel i cz³o-
wiek.

- Cz³owiek nie staje siê- Cz³owiek nie staje siê- Cz³owiek nie staje siê- Cz³owiek nie staje siê- Cz³owiek nie staje siê
"Nauczycielem na medal" w"Nauczycielem na medal" w"Nauczycielem na medal" w"Nauczycielem na medal" w"Nauczycielem na medal" w
rok czy dwa. Wrok czy dwa. Wrok czy dwa. Wrok czy dwa. Wrok czy dwa. Wykonuje Paniykonuje Paniykonuje Paniykonuje Paniykonuje Pani
swój zawód 35 lat, zaskarbia-swój zawód 35 lat, zaskarbia-swój zawód 35 lat, zaskarbia-swój zawód 35 lat, zaskarbia-swój zawód 35 lat, zaskarbia-
j¹c sobie serca uczniów odj¹c sobie serca uczniów odj¹c sobie serca uczniów odj¹c sobie serca uczniów odj¹c sobie serca uczniów od
pocz¹tku. Jednak jeszcze napocz¹tku. Jednak jeszcze napocz¹tku. Jednak jeszcze napocz¹tku. Jednak jeszcze napocz¹tku. Jednak jeszcze na
studiach polonistycznychstudiach polonistycznychstudiach polonistycznychstudiach polonistycznychstudiach polonistycznych
wcale nie chcia³a byæ Paniwcale nie chcia³a byæ Paniwcale nie chcia³a byæ Paniwcale nie chcia³a byæ Paniwcale nie chcia³a byæ Pani
nauczycielk¹. Marzeniemnauczycielk¹. Marzeniemnauczycielk¹. Marzeniemnauczycielk¹. Marzeniemnauczycielk¹. Marzeniem
dojrzewaj¹cej IwonyMas³ow-dojrzewaj¹cej IwonyMas³ow-dojrzewaj¹cej IwonyMas³ow-dojrzewaj¹cej IwonyMas³ow-dojrzewaj¹cej IwonyMas³ow-
skiej by³o dziennikarstwo,skiej by³o dziennikarstwo,skiej by³o dziennikarstwo,skiej by³o dziennikarstwo,skiej by³o dziennikarstwo,
wówczas widzia³a siê Paniwówczas widzia³a siê Paniwówczas widzia³a siê Paniwówczas widzia³a siê Paniwówczas widzia³a siê Pani
tak¿e w roli pisarki.tak¿e w roli pisarki.tak¿e w roli pisarki.tak¿e w roli pisarki.tak¿e w roli pisarki.
- To prawda, ¿e gdy roz-

poczyna³am studia na poloni-
styce, nie my�la³am o zawo-
dzie nauczyciela.Wiedzia³am
ju¿ wtedy, ¿e to nie 18 godzin
pracy i d³ugie wakacje, bo wi-
dzia³am pracêmamy, zw³asz-
cza tê pracê w domu, przy-
gotowywanie siê na lekcje,
poprawianie prac, uzupe³nia-
nie dokumentacji, pó�ne po-
wroty z rad pedagogicznych,
zebrañ, wywiadówek. Nieraz
cieszy³am siê, ¿e zabra³a
mnie na klasowy bal lub wy-
cieczkê. My�l o karierze
dziennikarskiej lub pisarskiej
porzuci³am, gdy rozpoczê³am
praktyki w szkole. Zarówno w
szkole podstawowej, jak i w
�redniej czu³am, ¿e przez 45
minut mam ogromny wp³yw
nam³odych ludzi, którzy licz¹
na to, ¿e przeka¿ê im nie tyl-
ko wiedzê o literaturze i jêzy-
ku, ale tak¿e o ¿yciu. Czêsto
uczniowie zadawali mi trud-
ne i zaskakuj¹ce pytania, a ja
wiedzia³am, ¿e ci¹¿y namnie
wielka odpowiedzialno�æ pra-
wid³owej odpowiedzi na nie.
Chyba zda³am egzamin, bo
uczniowie nie przestali mnie
pytaæ. A ja nie widzê siebie w

innymmiejscu ni¿ klasa i spo-
tkanie z ¿¹dnymi wiedzy, ale
i wymagaj¹cymi partnerami.

- Ma Pani w sobie niezli-- Ma Pani w sobie niezli-- Ma Pani w sobie niezli-- Ma Pani w sobie niezli-- Ma Pani w sobie niezli-
czone pok³ady spokoju i do-czone pok³ady spokoju i do-czone pok³ady spokoju i do-czone pok³ady spokoju i do-czone pok³ady spokoju i do-
brego humoru, którymi to ce-brego humoru, którymi to ce-brego humoru, którymi to ce-brego humoru, którymi to ce-brego humoru, którymi to ce-
chami obdarowuje Panichami obdarowuje Panichami obdarowuje Panichami obdarowuje Panichami obdarowuje Pani
uczniówuczniówuczniówuczniówuczniów..... TTTTTo charakter czyo charakter czyo charakter czyo charakter czyo charakter czy
mo¿na siê tego nauczyæ? Jakmo¿na siê tego nauczyæ? Jakmo¿na siê tego nauczyæ? Jakmo¿na siê tego nauczyæ? Jakmo¿na siê tego nauczyæ? Jak
Pani definiuje dobrego na-Pani definiuje dobrego na-Pani definiuje dobrego na-Pani definiuje dobrego na-Pani definiuje dobrego na-
uczyciela?uczyciela?uczyciela?uczyciela?uczyciela?
- Nauczyciel dzisiaj to

przewodnik po �wiecie wie-
dzy, ma autorytet, ale nie boi
przyznaæ siê do b³êdu, jest te¿
towarzyszem we wspólnych
dzia³aniach, który pomo¿e,
ale nie wyrêczy. Nauczyciel
oprócz tego, ¿e jest profesjo-
nalist¹ w prowadzeniu lekcji
swojego przedmiotu, to musi
byæ wspieraj¹cym wspó³part-
nerem. Na przestrzeni lat
dzieciñstwo bardzo siê zmie-
ni³o. Dziêki internetowi dzieci
i m³odzie¿ szybko otrzymuj¹
odpowiedzi na nurtuj¹ce py-
tania, szukaj¹ rozwi¹zania
swoich problemów. Szukaj¹,
ale b³¹dz¹. Uznaj¹ doros³ych
za nierozumiej¹cych ich �wia-
ta, zdolnych tylko pouczaæ i
wymagaæ. Staram siê zas³u-
¿yæ na ich zaufanie i pochy-
lam siê nad ich problemami.
My�lê, ¿e spokój , u�miech i
poczucie humoru bardzo po-
magaj¹ zarówno w prowa-
dzeniu lekcji, jak i w nawi¹zy-
waniu bliskich relacji z ucznia-
mi. Tego pierwszego musia-
³am siê nauczyæ, a pogodê
ducha odziedziczy³am po
przodkach <�miech>. Gdy idê
na lekcjê i siê nie u�miecham,
uczniowie czêsto pytaj¹: �le
siê Pani czuje?Agdy powa¿-
niejê na lekcji, odczytuj¹ to
jako ostrze¿enie, ¿e co� idzie
nie tak. Jednak rzadko daj¹
mi do tego powody. To bar-
dzo wygodna pomoc dydak-
tyczna.

- W "Dwójce" uczy Pani- W "Dwójce" uczy Pani- W "Dwójce" uczy Pani- W "Dwójce" uczy Pani- W "Dwójce" uczy Pani
jêzyka polskiego, prowadzijêzyka polskiego, prowadzijêzyka polskiego, prowadzijêzyka polskiego, prowadzijêzyka polskiego, prowadzi
Pani tak¿e kó³ko teatralne.Pani tak¿e kó³ko teatralne.Pani tak¿e kó³ko teatralne.Pani tak¿e kó³ko teatralne.Pani tak¿e kó³ko teatralne.
Nie jest Pani nauczycielem,Nie jest Pani nauczycielem,Nie jest Pani nauczycielem,Nie jest Pani nauczycielem,Nie jest Pani nauczycielem,
który zaraz po ostatnimktóry zaraz po ostatnimktóry zaraz po ostatnimktóry zaraz po ostatnimktóry zaraz po ostatnim
dzwonku wychodzi do domu.dzwonku wychodzi do domu.dzwonku wychodzi do domu.dzwonku wychodzi do domu.dzwonku wychodzi do domu.
Co Pani¹ zajmuje jeszcze poCo Pani¹ zajmuje jeszcze poCo Pani¹ zajmuje jeszcze poCo Pani¹ zajmuje jeszcze poCo Pani¹ zajmuje jeszcze po
lekcjach?lekcjach?lekcjach?lekcjach?lekcjach?
- To prawda, ¿e po lek-

cjach mo¿na mnie zastaæ w
szkole. Zdarza mi siê popra-
wiaæ zeszyty uczniów (s¹
ciê¿kie, doje¿d¿am do szko-
³y komunikacj¹ miejsk¹ z
przesiadk¹, a wiadomo, ¿e
trzeba jeszcze zrobiæ zaku-
py). Poza tym spotykam siê z
samorz¹dem uczniowskim, a
z klas¹ umawiam siê na przy-
k³ad po to, aby obejrzeæ
wspólnie film. Czêsto zostajê
z uczniem, który chce poroz-
mawiaæ. Nieraz s¹ to rozmo-
wy, które nie pozwalaj¹ mi na
bezczynno�æ. Poruszamwte-

dy ca³y �wiat... Spotykam siê
te¿ indywidualnie z rodzica-
mi, z którymi wspólnie obmy-
�lamy sposoby pomocy ,,na-
szemu" dziecku. Mam na-
dziejê, ¿e nied³ugo wróci nor-
malno�æ i szko³a bêdzie zno-
wumiejscem pozalekcyjnych
spotkañ, zabaw, konkursów,
dyskotek, wystêpów i wszel-
kiego rodzaju integruj¹cych
dzia³añ.

- W Szkole Podstawowej- W Szkole Podstawowej- W Szkole Podstawowej- W Szkole Podstawowej- W Szkole Podstawowej
nr 2 uczy³a Pani przed i ponr 2 uczy³a Pani przed i ponr 2 uczy³a Pani przed i ponr 2 uczy³a Pani przed i ponr 2 uczy³a Pani przed i po
przemianach. Mam na my�liprzemianach. Mam na my�liprzemianach. Mam na my�liprzemianach. Mam na my�liprzemianach. Mam na my�li
przekszta³cenia - najpierwprzekszta³cenia - najpierwprzekszta³cenia - najpierwprzekszta³cenia - najpierwprzekszta³cenia - najpierw
Szko³y Podstawowej nr 2 wSzko³y Podstawowej nr 2 wSzko³y Podstawowej nr 2 wSzko³y Podstawowej nr 2 wSzko³y Podstawowej nr 2 w
gimnazjum i znów w podsta-gimnazjum i znów w podsta-gimnazjum i znów w podsta-gimnazjum i znów w podsta-gimnazjum i znów w podsta-
wówkê. Szko³a zmienia³a siêwówkê. Szko³a zmienia³a siêwówkê. Szko³a zmienia³a siêwówkê. Szko³a zmienia³a siêwówkê. Szko³a zmienia³a siê
na Pani oczach. Czy ta reor-na Pani oczach. Czy ta reor-na Pani oczach. Czy ta reor-na Pani oczach. Czy ta reor-na Pani oczach. Czy ta reor-
ganizacja mia³a wp³yw naganizacja mia³a wp³yw naganizacja mia³a wp³yw naganizacja mia³a wp³yw naganizacja mia³a wp³yw na
Pani karierê zawodow¹?Pani karierê zawodow¹?Pani karierê zawodow¹?Pani karierê zawodow¹?Pani karierê zawodow¹?
- Reformy w szkole to co-

dzienno�æ. Szko³a Podsta-
wowa nr 2 , w której zaczy-
na³am pracê, by³a wielk¹ pla-
cówk¹ - lekcje zaczyna³y siê
o godzinie 7:30, a koñczy³y
po 17:00. Pamiêtam, ¿e za-
jêcia dodatkowe mia³am tak-
¿e o 18:30. Przychodzi³o na
nie tylu zainteresowanych
uczniów, ¿e w ³awkach bra-
kowa³o miejsc � siadali wiêc
na parapetach. Nie mo¿na
zapominaæ, ¿e nie by³o wte-
dy komputerów, internetu,
telefonów komórkowych, a w
telewizji oferowano trzy pro-
gramy. Najwspanialsze, co
mnie wtedy spotka³o ze stro-
ny dyrekcji (pozdrawiam
Pani¹ Jadwigê ¯ochowsk¹),
to pe³ne zaufanie do moich
kompetencji i intencji. Jako
opiekun samorz¹du uczniow-
skiego zrealizowa³am z
uczniami i nauczycielami wie-
le odwa¿nych projektów, a
nigdy nikt nas nie kontrolowa³
ani nie ogranicza³. Szko³a têt-
ni³a ¿yciem, a wielu moich
uczniów dobrze mi siê od-
wdziêczy³o, przerastaj¹c mi-
strza.
Gimnazjum nr 23 to szko-

³a, któr¹ wspominam z sen-
tymentem. Nie brakowa³o
obaw, czy poradzimy sobie z
nowym wyzwaniem. Bardzo
szybko pojawi³a siê krzyw-
dz¹ca opinia o gimnazjach,
¿e to szko³y, w których kwit-
nie patologia, handel narko-
tykami, dochodzi do codzien-
nych przejawów agresji. Na-
sze gimnazjum by³o synoni-
mem szko³y, która rozwija,
ale i wychowuje, uczy dyscy-
pliny i odpowiedzialno�ci, ale
nie podcina skrzyde³ (pozdra-
wiam dyrektora Paw³aGrze�-
kowiaka). Znakomita kadra
doskonale przygotowywa³a
uczniów do edukacji w szko-
³ach ponadpodstawowych
Wziê³am udzia³ w wielu szko-
leniach i kursach, aby lepiej
przygotowaæ siê do pracy w

nowym systemie. Jeden z
nich da³ mi szczególn¹ si³ê i
wyposa¿y³ w nowe umiejêt-
no�ci, to kilkutygodniowy pro-
jekt ,,Kreator". Do dzi� korzy-
stam z umiejêtno�ci, które
wtedy naby³am i odkry³am w
sobie.
Nagle po likwidacji gimna-

zjów zabrak³o dla mnie eta-
tu. Przypomnia³am sobie,
czym jest pokora. Wizja bez-
robocia by³a bardzo realna.
Na szczê�cie dzia³ania dyrek-
cji i nauczycieli sprawi³y, ¿e
�Dwójka� siê odrodzi³a. Za-
proponowa³a rodzicom i dzie-
ciom ciekaw¹ ofertê eduka-
cyjn¹ (pozdrawiam dyrektor
Agatê Ratajczak). Powsta³y
te¿ klasy cudzoziemskie, w
których nabiera³am nowych
do�wiadczeñ jako polonistka,
ale te¿ nawi¹za³am bliskie
relacje z ówczesnymi ucznia-
mi. Ciekawa ich zwyczajów,
tradycji i zainteresowañ sta-
³am siê dla nich partnerem w
procesie nauczania o polskiej
literaturze i tradycji.
Nie³atwy by³ powrót do

dzia³añ z m³odszymi dzieæ-
mi. Okaza³o siê, ¿e m³odsi
uczniowie to nie takie same
dzieci, jak te sprzed reformy.
Maj¹ ogromn¹ wiedzê
ogóln¹, lepsz¹ ode mnie
umiejêtno�æ pos³ugiwania siê
nowoczesnymimultimediami.
Nie zmieni³o siê to, ¿e wyma-
gaj¹ wsparcia w zdobywaniu
umiejêtno�ci spo³ecznych.
Maj¹ zrêczne palce do biega-
nia po klawiaturze, ale sta-
wiaj¹ niezgrabne literki w ze-
szycie. Maj¹ swój dzieciêcy
�wiat, do którego musia³am
znale�æ klucz.

- Jakie ma Pani plany na- Jakie ma Pani plany na- Jakie ma Pani plany na- Jakie ma Pani plany na- Jakie ma Pani plany na
przysz³o�æ?przysz³o�æ?przysz³o�æ?przysz³o�æ?przysz³o�æ?
- Je�li zdrowie dopisze,

chcia³abym jeszcze pracowaæ,
towarzyszyæ w dorastaniu mo-
jej obecnej wychowawczej kla-
sie 5a. Odkrywaæ w uczniach
ichpotencja³ i przekonywaæ, ¿e
to w³a�nie oni napisz¹ najcie-
kawsze ksi¹¿ki, namaluj¹ naj-
piêkniejszeobrazy, stworz¹po-
nadczasowe przeboje, zapro-
jektuj¹ najwygodniejsze domy,
wymy�l¹ najlepsze gry czy
przygotuj¹ najsmaczniejsze
potrawy. Pragnê wiêcej czasu
po�wiêciæ bliskim i przyjacio-
³om, bawiæ siê i odpoczywaæ,
ale równie¿ pomagaæ tym, któ-
rzy pomocy potrzebuj¹. Mam
du¿o pomys³ów na ró¿ne pod-
ró¿e nieutartymi szlakami i na-
dziejê,¿ezawszenaswojejdro-
dze, tak jakwklasie, bêdêspo-
tykaæ interesuj¹cych ludzi.

----- TTTTTego Pani ¿yczê.ego Pani ¿yczê.ego Pani ¿yczê.ego Pani ¿yczê.ego Pani ¿yczê.
Dziêkujê.

Rozmawia³aWiolettaRozmawia³aWiolettaRozmawia³aWiolettaRozmawia³aWiolettaRozmawia³aWioletta
£echtañska-B³aszczak£echtañska-B³aszczak£echtañska-B³aszczak£echtañska-B³aszczak£echtañska-B³aszczak
Fot. Robert WFot. Robert WFot. Robert WFot. Robert WFot. Robert Wrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski

�����TTTTTrzeba byæ ci¹gle ciekawym m³odego cz³owieka, rozumieæ go, szanowaæ i wzbudzaæ jego zaufanie jako nauczyciel i cz³owiekrzeba byæ ci¹gle ciekawym m³odego cz³owieka, rozumieæ go, szanowaæ i wzbudzaæ jego zaufanie jako nauczyciel i cz³owiekrzeba byæ ci¹gle ciekawym m³odego cz³owieka, rozumieæ go, szanowaæ i wzbudzaæ jego zaufanie jako nauczyciel i cz³owiekrzeba byæ ci¹gle ciekawym m³odego cz³owieka, rozumieæ go, szanowaæ i wzbudzaæ jego zaufanie jako nauczyciel i cz³owiekrzeba byæ ci¹gle ciekawym m³odego cz³owieka, rozumieæ go, szanowaæ i wzbudzaæ jego zaufanie jako nauczyciel i cz³owiek�����
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Przystanek Poznañ - Wojciech Malina w Domu Kultury �Jêdru��

Mo¿ecie go znaæ z In-
stagrama czy TikToka. Z za-
mi³owania jest garncarzem,
w wykszta³cenia cerami-
kiem. Jego pasjê w interne-
cie obserwuje tysi¹ce osób.
Postanowi³ objechaæ Pol-
skê, aby osobi�cie zaraziæ
swoich widzów mi³o�ci¹ do
ko³a garncarskiego pod-
czas warsztatów. Na Rata-
jach spotkali�my siê z nim
w Domu Kultury �Jêdru��
podczas Wielkiej Orkiestry
�wi¹tecznej Pomocy.

By³e� przewodnicz¹cymBy³e� przewodnicz¹cymBy³e� przewodnicz¹cymBy³e� przewodnicz¹cymBy³e� przewodnicz¹cym
Ko³a Naukowego CeramikiKo³a Naukowego CeramikiKo³a Naukowego CeramikiKo³a Naukowego CeramikiKo³a Naukowego Ceramiki
Artystycznej, które dzia³a³oArtystycznej, które dzia³a³oArtystycznej, które dzia³a³oArtystycznej, które dzia³a³oArtystycznej, które dzia³a³o
wwwww Akademii Górniczo-Hut-Akademii Górniczo-Hut-Akademii Górniczo-Hut-Akademii Górniczo-Hut-Akademii Górniczo-Hut-
n iczej . Wniczej . Wniczej . Wniczej . Wniczej . Wybór k ierunkuybór k ierunkuybór k ierunkuybór k ierunkuybór k ierunku
�wiadczy o zami³owaniu do�wiadczy o zami³owaniu do�wiadczy o zami³owaniu do�wiadczy o zami³owaniu do�wiadczy o zami³owaniu do
ceramiki, tê pasjê obserwu-ceramiki, tê pasjê obserwu-ceramiki, tê pasjê obserwu-ceramiki, tê pasjê obserwu-ceramiki, tê pasjê obserwu-
jemy tak¿e w mediach spo-jemy tak¿e w mediach spo-jemy tak¿e w mediach spo-jemy tak¿e w mediach spo-jemy tak¿e w mediach spo-
³eczno�ciowych, a sk¹d³eczno�ciowych, a sk¹d³eczno�ciowych, a sk¹d³eczno�ciowych, a sk¹d³eczno�ciowych, a sk¹d
jednak pomys³ na wyrobyjednak pomys³ na wyrobyjednak pomys³ na wyrobyjednak pomys³ na wyrobyjednak pomys³ na wyroby
garncarskie?garncarskie?garncarskie?garncarskie?garncarskie?
Tak, studiowa³em cera-

mikê w Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie. Na
imprezach nowi znajomi za-

wsze mnie pytali, co bêdê
robi³ po tym kierunku i za-
wsze sugerowal i odpo-
wied�, ¿e garnki i toalety.
T³umaczy³em wiêc, ¿e cera-
mika to zaawansowana
technologia - biomateria³y,
endoprotezy czy szyby. Jed-
nak po kilku takich spotka-
niach i dziesi¹tkach podob-
nych pytañ doszed³em do
wniosku, ¿e mo¿e jednak
nie ma sensu uciekaæ od
tego pomys³u. Zapisa³em
siê wiêc na ko³o garncarskie
i tak ju¿ �krêcê� od dwóch
lat.

Krêcisz te¿ w interne-Krêcisz te¿ w interne-Krêcisz te¿ w interne-Krêcisz te¿ w interne-Krêcisz te¿ w interne-
cie...cie...cie...cie...cie...
Pandemia spowodowa-

³a, ¿e du¿o wiêcej czasu
spêdzali�my w domu i sie-
dzieli�my w telefonach. W³¹-
czy³em wiêc live stream i
okaza³o siê, ¿e ludzie to
lubi¹. Nie jestem influence-
rem, ale pasjonatem, który
pokazuje swoj¹ pasjê w in-
ternecie.

Inf luencer to krótszeInf luencer to krótszeInf luencer to krótszeInf luencer to krótszeInf luencer to krótsze
okre�lenie, a zasiêgi maszokre�lenie, a zasiêgi maszokre�lenie, a zasiêgi maszokre�lenie, a zasiêgi maszokre�lenie, a zasiêgi masz
spore wiêc wszystko siêspore wiêc wszystko siêspore wiêc wszystko siêspore wiêc wszystko siêspore wiêc wszystko siê
zgadza. Poza tym zdecydo-zgadza. Poza tym zdecydo-zgadza. Poza tym zdecydo-zgadza. Poza tym zdecydo-zgadza. Poza tym zdecydo-
wanie oddzia³ujesz na swo-wanie oddzia³ujesz na swo-wanie oddzia³ujesz na swo-wanie oddzia³ujesz na swo-wanie oddzia³ujesz na swo-
ich odbiorcówich odbiorcówich odbiorcówich odbiorcówich odbiorców. Mo¿na to. Mo¿na to. Mo¿na to. Mo¿na to. Mo¿na to
by³o te¿ zobaczyæ podczasby³o te¿ zobaczyæ podczasby³o te¿ zobaczyæ podczasby³o te¿ zobaczyæ podczasby³o te¿ zobaczyæ podczas
warsztatów w Domu Kultu-warsztatów w Domu Kultu-warsztatów w Domu Kultu-warsztatów w Domu Kultu-warsztatów w Domu Kultu-
ry �Jêdru��, które odby³y siêry �Jêdru��, które odby³y siêry �Jêdru��, które odby³y siêry �Jêdru��, które odby³y siêry �Jêdru��, które odby³y siê

�piewa Piotr Gil�piewa Piotr Gil�piewa Piotr Gil�piewa Piotr Gil�piewa Piotr Gil

w trakcie organizowanejw trakcie organizowanejw trakcie organizowanejw trakcie organizowanejw trakcie organizowanej
tutaj Wielkiej Orkiestrytutaj Wielkiej Orkiestrytutaj Wielkiej Orkiestrytutaj Wielkiej Orkiestrytutaj Wielkiej Orkiestry
�wi¹tecznej Pomocy�wi¹tecznej Pomocy�wi¹tecznej Pomocy�wi¹tecznej Pomocy�wi¹tecznej Pomocy. Sk¹d. Sk¹d. Sk¹d. Sk¹d. Sk¹d
pomys³ na real izacjêpomys³ na real izacjêpomys³ na real izacjêpomys³ na real izacjêpomys³ na real izacjê
warsztatów?warsztatów?warsztatów?warsztatów?warsztatów?
Nie planowali�my spoty-

kaæ siê z mieszkañcami
akurat w trakcie Orkiestry,
jednak bardzo siê cieszy-
my, ¿e uda³o siê po³¹czyæ
te dwie inicjatywy. Je�dzimy
po kraju i organizujemy
warsztaty, po-
niewa¿ chcia-
³em podziêko-
waæ moim wi-
dzom, ¿e mnie
ogl¹daj¹. Dla-
tego wymy�li-
³em taki �tour
de Pologne�.
Poznañ jest
naszym pierw-
szym przy-
stankiem. Cie-
szê siê, ¿e
uda³o nam siê
nawi¹zaæ tak¹
�wietn¹ wspó³-
pracê ju¿ na
pocz¹tku dro-
gi.

Z czegoZ czegoZ czegoZ czegoZ czego
mogli skorzy-mogli skorzy-mogli skorzy-mogli skorzy-mogli skorzy-
staæ uczestni-staæ uczestni-staæ uczestni-staæ uczestni-staæ uczestni-
cy warsztatówcy warsztatówcy warsztatówcy warsztatówcy warsztatów
w �Jêdrusiu�?w �Jêdrusiu�?w �Jêdrusiu�?w �Jêdrusiu�?w �Jêdrusiu�?
Ko³o garn-

carskie, które

tutaj przywie�li�my to jest
rzecz, która ludzi przyci¹ga
i fascynuje najbardziej. Ka¿-
dy chce spróbowaæ swoich
mo¿liwo�ci i wykonaæ swoje
naczynie. Dali�my wiêc tak¹
mo¿liwo�æ. Takie zajêcia
mo¿na traktowaæ nawet jako
arteterapiê (lecznicza moc
sztuki � przyp. red.), ponie-
wa¿ uczestnicy siê uspaka-
jaj¹, uwalniaj¹ stres. Pod-

czas warsztatów nie tylko
krêcimy na kole, ale tak¿e
rêcznie tworzymy ganki, ta-
lerze, kubki � tutaj uczest-
ników ogranicza ju¿ tylko
wyobra�nia. Jest wiele ro-
dzajów formowania wyro-
bów wiêc wszyscy mieli pe³-
ne pole do popisu.

Rozmawia³a WiolettaRozmawia³a WiolettaRozmawia³a WiolettaRozmawia³a WiolettaRozmawia³a Wioletta
£echtañska-B³aszczak£echtañska-B³aszczak£echtañska-B³aszczak£echtañska-B³aszczak£echtañska-B³aszczak
Fot. Robert WFot. Robert WFot. Robert WFot. Robert WFot. Robert Wrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski

WWWWWojciech Malina (z prawej) w swoim ¿ywioleojciech Malina (z prawej) w swoim ¿ywioleojciech Malina (z prawej) w swoim ¿ywioleojciech Malina (z prawej) w swoim ¿ywioleojciech Malina (z prawej) w swoim ¿ywiole

Zród³o: malina-ceramikZród³o: malina-ceramikZród³o: malina-ceramikZród³o: malina-ceramikZród³o: malina-ceramik

Pó³kolonie pe³ne przygód

Wharmonogramie tego-
rocznej Akcji Zima w DK
"Jêdru�" znalaz³y siê za-
równo punkty znane z po-
przednich edycji pó³kolonii,
jak i kilka nowych propozy-

cji. Ka¿dy z turnusów roz-
pocz¹³ siê wspóln¹ wirtu-
aln¹ zabaw¹ z "Mani¹ Pro-
gramowania" na serwerach
Minecraft. Warsztaty z pra-
cownikami Teatru Wielkie-
go, spektakl "Rozbudzanki"
na Scenie Wspólnej, wspi-
naczka na �ciance "Clim-
bing Spot" oraz przedpre-
mierowy muzyczny seans
"Sing 2" w Kinie Helios to z
pewno�ci¹ atrakcje, które
zapad³y w pamiêæ jêdrusio-
wym pó³kolonistom. Pod-
czas ferii nie mog³o zabrak-
n¹æ wycieczek autokaro-
wych. W pierwszym turnu-
sie celem by³ Kórnik oraz
pobliskie Centrum Turysty-
ki i Edukacji Kawka w miej-
scowo�ci Ko-
narskie (zwie-
dzanie arbo-
retum w Kór-
niku, spacer
po Rynku i
promenadzie,
wizyta w daw-
nej szkole,
g o s p o d a r -
stwie i wiej-
skiej zagro-
dzie, warszta-
ty, ognisko z
kie³baskami),

natomiast w drugim - ArtZa-
groda w Dymaczewie Sta-
rym, gdzie dzieci uczestni-
czy³y a¿ w 4 kreatywnych
warsztatach, a po efektyw-
nej pracy w skupieniu na-
grod¹ by³a zabawa na po-
wietrzu i posi³ek przy ogni-
sku. Ponadto odwiedzili�my
sta³y punkt programu: O�ro-
dek Edukacji Le�nej £ysy
M³yn w Biedrusku, gdzie
dzieci otrzyma³y spor¹ daw-
kê po¿ytecznych ciekawo-
stek dotycz¹cych lokalnej
fauny i wykona³y pami¹tko-
we odciski tropów zwierz¹t.
I turnus zwieñczyli�my mini
olimpiad¹ sportow¹ oraz
warsztatami kreatywnymi
"Dla Babci i Dziadka", pod-

czas których dzieci stwo-
rzy³y zapachowe lampiony
oraz ³apacze snów, nato-
miast na zakoñczenie II
turnusu odby³ siê balik
przebierañców z licznymi
konkursami i zabawami
oraz nauk¹ tañca. Oprócz
planowych zajêæ progra-
mowych nie zabrak³o tak-
¿e spontanicznych aktyw-
no�ci, np. turnieju gier
planszowych, kalamburów,
karaoke i tanecznych zma-
gañ oraz plastycznych in-
spiracji. Ten czas pe³en
przygód min¹³ niewiary-
godnie szybko - do zoba-
czenia w kolejne wakacje!

Julia MazankaJulia MazankaJulia MazankaJulia MazankaJulia Mazanka
Fot. autor i rsFot. autor i rsFot. autor i rsFot. autor i rsFot. autor i rs
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Zobaczyæ samolot i...
Lepienie ba³wana, bitwa

na �nie¿ki, zjazdy na san-
kach? Nie tym razem! Tego-
roczne ferie nie by³y bia³e!Ale
pomimo braku �niegu nie by³y
te¿ nudne! W Domu Kultury
"Polan Sto" ferie by³y koloro-
we i bardzo ró¿norodne!
Wszystko dlatego, ¿e naszym

priorytetem jest atrakcyjny i
niebanalny program pó³kolonii!
Jakie nowo�ci czeka³y na

pó³kolonistów w tym roku?
Wystawa klocków LEGO na
MTP, Survival w Palmiarni,
Plac zabaw "Lider", Escape
Room dla dzieci oraz zwiedza-
nie pracowni mody Laurella.

Po kilku latach
przerwy, uda³o
nam siê równie¿
zorganizowaæ
wycieczkê do 31.
Bazy Lotnictwa
Taktycznego w
K r z e s i n a c h ,
gdzie dzieci mia-
³y mo¿liwo�æ nie
tylko zobaczyæ
samolot F16, ale
równie¿ si¹�æ za
jego sterem, co
dla wielu uczest-
ników by³o
ogromnym prze-
¿yciem. Wa¿n¹
czê�ci¹ naszego
programu by³y
równie¿ warsztaty, odbywa-
j¹ce siê w naszym klubie.
"Warsztaty chemiczne" oka-

za³y siê bardzo ciekawe,
"Spotkanie z gadami" niezwy-
kle wci¹gaj¹ce, a "Muffinko-

we szaleñstwo" by³o po pro-
stu przepyszne!
Tymczasem ferie minê³y.

Zima powoli ustêpuje! Z zie-
mi wychodz¹ pierwsze prze-
bi�niegi i krokusy, a w na-

szych g³owach ju¿ zaczê³y
kie³kowaæ nowe pomys³y
na�Akcjê Lato 2022! Cieka-
we jakie kwiatki z tego wy-
rosn¹!?

TTTTTekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.ekst i fot. A. PetersA. PetersA. PetersA. PetersA. Peters

Szykuj¹ siê nowe osiedla
Wostatnich latach obser-W ostatnich latach obser-W ostatnich latach obser-W ostatnich latach obser-W ostatnich latach obser-

wujemy wzmo¿on¹ aktyw-wujemy wzmo¿on¹ aktyw-wujemy wzmo¿on¹ aktyw-wujemy wzmo¿on¹ aktyw-wujemy wzmo¿on¹ aktyw-
no�æ deweloperówno�æ deweloperówno�æ deweloperówno�æ deweloperówno�æ deweloperów. W ca³ej. W ca³ej. W ca³ej. W ca³ej. W ca³ej
Polsce powstaj¹ setki tysiê-Polsce powstaj¹ setki tysiê-Polsce powstaj¹ setki tysiê-Polsce powstaj¹ setki tysiê-Polsce powstaj¹ setki tysiê-
cy mieszkañ rocznie, cocy mieszkañ rocznie, cocy mieszkañ rocznie, cocy mieszkañ rocznie, cocy mieszkañ rocznie, co
sprawia, ¿e zbli¿amy siê dosprawia, ¿e zbli¿amy siê dosprawia, ¿e zbli¿amy siê dosprawia, ¿e zbli¿amy siê dosprawia, ¿e zbli¿amy siê do
rekordów z czasów gierkow-rekordów z czasów gierkow-rekordów z czasów gierkow-rekordów z czasów gierkow-rekordów z czasów gierkow-
skich. Wszystko wskazuje naskich. Wszystko wskazuje naskich. Wszystko wskazuje naskich. Wszystko wskazuje naskich. Wszystko wskazuje na
to, ¿e nowe, du¿e osiedlato, ¿e nowe, du¿e osiedlato, ¿e nowe, du¿e osiedlato, ¿e nowe, du¿e osiedlato, ¿e nowe, du¿e osiedla
pojawi¹ siê równie¿ na Ra-pojawi¹ siê równie¿ na Ra-pojawi¹ siê równie¿ na Ra-pojawi¹ siê równie¿ na Ra-pojawi¹ siê równie¿ na Ra-
tajach.tajach.tajach.tajach.tajach.

Zgodnie z najnowszymi
danymi w Polsce na tysi¹c
mieszkañców przypadaj¹
404 mieszkania. Dla porów-
nania w Niemczech to 515
mieszkañ, a we Francji 549.
Nowe inwestycje w naszej
dzielnicy niew¹tpliwie do³o¿¹
swoj¹ cegie³kê do poprawy
tego wspó³czynnika, zw³asz-
cza, ¿e bêd¹ do�æ du¿e.
D³ugo wyczekiwane Por-

towoma docelowo pomie�ciæ
1800 mieszkañ. Pierwsze

plany powsta³y ju¿ 10 lat temu,
ale spory z s¹siadami oraz
przed³u¿aj¹ce siê procedury
administracyjne spowodowa³y
opó�nienie realizacji. W stycz-
niu tego roku Deweloper Va-
stint Poland og³osi³, ¿e otrzy-
ma³ ju¿ pozwolenie na budo-
wê. Osiedle ma powstaæ przy
dawnym porcie rzecznym na
Staro³êce. £¹czna powierzch-
nia inwestycji to 15 ha, na któ-
rych powstanie 47 budynków.
Vastint zapewnia, ¿e mieszka-
nia bêd¹ zró¿nicowane: od
ma³ych kawalerek do du¿ych
5-pokojowych apartamentów.
Ma im towarzyszyæ dodatkowa
infrastruktura. - W�ród najwa¿-
niejszych priorytetów jakie bra-
li�my pod uwagê przy projek-
towaniu osiedla by³a wygoda
przysz³ych mieszkañców. Dla-
tego w ramach inwestycji po-
wstanie szereg obiektów po-
zwalaj¹cych na zaspokojenie

potrzeb zwi¹zanych z funk-
cjonowaniem w du¿ymmie-
�cie, zw³aszcza w zakresie:
edukacji, opieki nad dzieæ-
mi, s³u¿by zdrowia, komuni-
kacji miejskiej, handlu i
us³ug, sportu, rekreacji i wy-
poczynku z wykorzystaniem
potencja³u Warty, mówi Ro-
ger Andersson, Dyrektor
Zarz¹dzaj¹cy Vastint Po-
land.
Budowa ma rozpocz¹æ

siê jeszcze w tym roku i bê-
dzie podzielona na etapy.
Na pocz¹tek powstanie 378
mieszkañ w 11 budynkach o
ró¿nej wysoko�ci. - Oferta
sprzeda¿y pierwszej puli
mieszkañ zostanie przed-
stawiona dopiero po zakoñ-
czeniu procesu budowlane-
go, który potrwa oko³o
dwóch lat. Wszystkie miesz-
kania bêd¹ wykoñczone�w
standardzie, który umo¿liwi

wprowadzenie siê do nich od
razu po zakupie � informuje
inwestor.
Co o Portowie my�l¹

mieszkañcy? Sporo opinii po-
jawi³o siê wmediach spo³ecz-
no�ciowych, m. in. na Face-
booku na profilu Rataje po-
�wiêconym naszej dzielnicy.
Wiele wpisów wyra¿a scep-
tycyzm dotycz¹cy kwestii ko-
munikacyjnych. - Tam inwe-
stor chce upchn¹æ 1800
mieszkañ � x 1,5 auta
skromnie licz¹c na mieszka-
nie � 2700 aut dziennie
wjazd i wyjazd�- wylicza je-
den zmieszkañców. Zdarzaj¹
siê równie¿ pozytywne opinie
- Wreszcie zrobi¹ co� z tym
terenem i o¿ywi¹ rzekê � pi-
sze inny. Niektórzy komentu-
j¹cy przewiduj¹, ¿e blisko�æ
rzekimo¿e spowodowaæ pod-
tapianie piwnic.
Nieco dalej od Warty, a

jednocze�nie bli¿ej ratajskich
osiedli planowana jest kolej-
na inwestycje mieszkaniowa.
Tym razem budowaæ chce
znany deweloper Robyg, któ-
ry obecnie koncentruje swo-
je dzia³ania na Pi¹tkowie oraz
Ostrowie Tumskim. W ze-
sz³ym roku kupi³ jednak dzia³-
kê znajduj¹c¹ siê naprzeciw-
ko Selgrosu.Wcze�niej teren
nale¿a³ do zak³adów im. H.
Cegielskiego, które podjê³y
decyzjê o zbyciu gruntów. In-
westycja jest na wczesnym
etapie realizacji. Teren nie
jest jeszcze objêty planem
zagospodarowania prze-
strzennego, wiêc nie wiado-
mo jeszcze jak du¿e bêdzie
mog³o byæ osiedle. Obecnie
prace nad planem jeszcze siê
nie rozpoczê³y.
Wiêcej wiadomo o kszta³-

cie osiedla planowanego na
Kobylepolu. Chodzi o teren

znajduj¹cy siê pomiêdzy os.
Przemys³awa, ulic¹ ¯elazn¹
i Kompani¹ Piwowarsk¹. Ma
tam powstaæ 411 mieszkañ.
W przeciwieñstwie do dwóch
poprzednich bêdzie to przed-
siêwziêcie samorz¹dowe. Za
budowê odpowiedzialne bê-
dzie Poznañskie Towarzy-
stwo Budownictwa Spo³ecz-
nego. PTBS zaznacza, ¿e
koncepcja mo¿e jeszcze ulec
zmianie, ale wstêpne plany
przewiduj¹ 12 bloków z 2 ga-
ra¿ami nadziemnymi oraz z
infrastruktur¹ techniczn¹, do
tego drogi wewn¹trzosiedlo-
we, chodniki, place zabaw
oraz zieleñ. Przy okazji zre-
witalizowanyma zostaæ odci-
nek rowu Chartynia w celu
retencji wód opadowych.
Mieszkaniom maj¹ towarzy-
szyæ 4 lokale u¿ytkowe.
Lokale bêd¹ przeznaczo-

ne na wynajem w programie
�Poznañ i zamieszkaj�, który
ma zapewniæ umiarkowany
czynsz najmu, ni¿szy od ryn-
kowego, nie przekraczaj¹cy
18 z³otych za metr kwadrato-
wy.Mo¿liwe bêdzie ubieganie
siê o dop³atê do czynszu z
Funduszu Dop³at oraz o do-
datek mieszkaniowy. Data
rozpoczêcia budowy nie jest
jeszcze okre�lona.
Jak czêsto bywaw innych

przypadkach równie¿ ta inwe-
stycja nie oby³a siê bez kon-
trowersji. Protest przeciwko
budowie og³osili dzier¿awcy
znajduj¹cych siê w s¹siedz-
twie ogródków dzia³kowych.

Wybuch³ on na pocz¹tku
2021 roku, gdy mieszkañcy
dowiedzieli siê, ¿e nowe osie-
dle mo¿e zaj¹æ wiêksz¹
czê�æ ogródków.Mieszkañcy
nie mogli pogodziæ siê z per-
spektyw¹ ich likwidacji. Pro-
test popar³a lokalna rada
osiedla. - Zarz¹d osiedla ne-
gatywnie zaopiniowa³ propo-
zycjê wybudowania w tym
miejscu osiedla � mówi³ wte-
dy Krzysztof Bartosiak z Sa-
morz¹du Pomocniczego An-
toninek-Zieliniec-Kobylepole.
-Bedziemy d¹¿yæ do tego,
aby zamiast osiedla uchwa-
liæ tutaj w planie zagospoda-
rowania teren zieleni � zapo-
wiada³.
Od tamtego czasu jednak

sytuacja uleg³a zmianie. W li-
stopadzie ubieg³ego roku od-
by³o siê spotkanie kierownic-
twa PTBS z mieszkañcami
Kobylepola. Przedstawiciele
PTBS zapewnili, ¿e ogródki
dzia³kowe pozostan¹ w sta-
nie nienaruszonym. Zmieni
siê tylko w³a�ciciel gruntu.
Dzia³kowicze zamiast p³aciæ
ZKZL-owi zap³ac¹ dzier¿awê
Towarzystwu Budownictwa
Spo³ecznego. - Mieszkañcy
obecnie czekaj¹ na to prze-
jêcie. Na tê chwilê protest jest
zawieszony i teraz nie bêdzie
wiêkszych awantur z naszej
strony � przekazuje aktualne
stanowisko Krzysztof Barto-
siak.
Nowe osiedla, nowe wy-

zwania. Bêdziemy te zmiany
komentowaæ.

Jaros³aw ImburskiJaros³aw ImburskiJaros³aw ImburskiJaros³aw ImburskiJaros³aw Imburski
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Psi Kilometr dla WO�P
30.01.2022r., dla mi³o�ni-
ków czworonogów, ich cu-
downych zwierz¹t i wszyst-
kich, którzy poprzez swój
udzia³ i zaanga¿owanie do-
³o¿yli sw¹ cegie³kê wsparcia
dla Okulistyki dzieciêcej.
"Psi Kilometr dla

WO�P" to by³a impreza
przede wszystkim dla na-
szych psów !, która mimo
ch³odu, wiatru i deszczu
rozpali³a niejedno serce i
zainspirowa³a do pomocy,
zarówno czworonogim przy-

To cudowne wydarze-
nie, które na d³ugo pozosta-
nie w pamiêci instruktorów
Domu Kultury "Polan
STO"!!!

"Psi Kilometr dla
WO�P" by³o spotkaniem -

Podczas gry miejskiejPodczas gry miejskiejPodczas gry miejskiejPodczas gry miejskiejPodczas gry miejskiej

jacio³om, jak i fundacji
WO�P.
"Psi kilometr dla WO�P"

- wszystkie jego sk³adowe
stworzy³y wspania³¹, niepo-
wtarzaln¹ atmosferê, a by³o
to:
� Wspania³y wybieg dla

psów (wspólna zabawa na
�wie¿ym powietrzu)
� Konsultacje ze spe-

cjalistami (behawiorysta, we-
terynarz, dietetyk zwierzêcy)
� Stowarzyszenie Be-

agel w potrzebie (mo¿liwo�æ
adopcji)
� Psia Warta (pokaz

tresury, mo¿liwo�æ konsulta-
cji z treserem)
� Fotograf (pami¹tkowe

zdjêcia)
� "Psie Sucharki" (lek-

tura do poduszki)
� Licytacja
� Gor¹ca herbata dla

opiekunów, przysmaki dla
czworonogów
Uwieñczeniem ca³ego

wydarzenia by³ tytu³owy "Psi
kilometr dla WO�P", który
zosta³ pokonany z polany
przed Domem Kultury "Po-
lan Sto" poprzez ratajskie
osiedla do punktu central-
nego - Domu Kultury " Jê-
dru�" , centrum dowodzenia
Spó³dzielczegoWO�P! Pe³-
ni kolorów, �wiate³ i trans-
parentów z sercami WO�P
pod¹¿ali�my razem, by za-
koñczyæ imprezê przekaza-
niem puszki, która by³a nie-
odzownym elementem wy-
darzenia.
Dziêkujemy, ¿e byli�cie

Pañstwo z nami! I Wam
PIESKI te¿ dziêkujemy,
hau, hau!!!

TTTTTekst Izabela Kurzawskaekst Izabela Kurzawskaekst Izabela Kurzawskaekst Izabela Kurzawskaekst Izabela Kurzawska
Fot. Robert WFot. Robert WFot. Robert WFot. Robert WFot. Robert Wrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski
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Sportowe pami¹tki w cenie!

gazeta
ratajska
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Pi³ka rêczna ³¹czy pokolenia!
Miniony rok up³yn¹³ pod

znakiem jubileuszu 60-lecia
powstania sekcji pi³ki rêcznej
wWojskowymKlubie Sporto-
wym Grunwald Poznañ.
W ramach jubileuszu roz-

grywane by³y spotkania ligo-
we pierwszego zespo³u se-
niorów, mecze i turnieje dzie-
ci. W�ród zawodników i kibi-
ców poznañskich szczypior-
nistów jest wielu mieszkañ-
ców Rataj. Jak opowiada kie-
rownik sekcji WKS Krzysztof
Brzeziñski (w �cywilu� miesz-
kaniec os. Lecha): - W mie-
si¹cu sierpniu byli�my gospo-
darzem turnieju im. Jerzego
Kuleczki, a w listopadzie zor-
ganizowali�my Pokoleniowy
Turniej Pi³ki Rêcznej, w któ-

rym uczestniczyli zarówno
starsi zawodnicy naszego
klubu oraz najm³odsi cz³onko-
wie naszej sekcji. Turniej cie-
szy³ siê ogromnym zaintere-
sowaniem ca³ego �rodowiska
pi³ki rêcznej w naszym kraju.
W tymwyj¹tkowymwyda-

rzeniu brali udzia³ wybitni tre-
nerzy i zawodnicy - Boles³aw
Olejniczak, Stanis³aw Wrze-
�niewski, Stanis³aw Zieliñski,
Andrzej Siekierski, Henryk
Piotrowski, Adam Krawczyk,
Ireneusz Zawal oraz w³adze
miasta Poznania - na czele z
Pani¹ Dyrektor Wydzia³u
Sportu dr Ew¹ B¹k oraz rad-
ni miasta Poznania. Wojsko-
wy Klub Sportowy Grunwald
reprezentowa³ Prezes gene-

ra³ broni dr Lech Konopka.
Obecnie sekcja pi³ki rêcz-

nej jest reprezentowana w
rozgrywkach I ligi oraz posia-
da grupy m³odzie¿owe. I tak
seniorzy wystêpuj¹ w I lidze;
zespo³y dzieci i m³odzie¿owe
wystêpuj¹ w rozgrywkach o
mistrzostwo Wielkopolski.
Dru¿yny m³odzie¿owe zaj-
muj¹ czo³owe miejsca w roz-
grywkach, najlepsi zawodni-
cy s¹ powo³ywani do kadr wo-
jewódzkich.
Szkolenie m³odzie¿y i

dzieci prowadzone jest na
bazie Szko³y Podstawowej Nr
46 oraz 72. Trenerami s¹
Piotr Kawa³ek, Mateusz Ste-
faniak, Beniamin Dworzyñski.
Popularyzujemy dyscypli-

nê oraz klub poprzez organi-
zacjê turniejów, spotkañ z
olimpijczykami w Powiecie
Poznañskim. Teraz trochê hi-
storii. Szczypiorni�ci Grun-
waldu wrócili do �elity� w se-
zonie 1966/67, a z sezonu na
sezon zaczynali siê rozkrê-
caæ. Pierwszy medal Mi-
strzostwPolski zespó³ wywal-
czy³ w sezonie 1969/70 koñ-
cz¹c rywalizacjê na trzecim
miejscu. Mimo tego sukcesu,
pewnie niewielu spodziewa-
³o siê tego comia³o wydarzyæ
siê w kolejnym. Choæ liga
zosta³a okrojona do �8 zespo-
³ów to nadal w�ród rywali
znajdowa³y siê zespo³y, któ-
re wydawa³y by siê wrêcz nie-
mo¿liwe do ogrania � jak
choæby �l¹sk Wroc³aw, któ-
rego WKS Grunwald nigdy
nie pokona³ na ich terenie.
Sezon 1970/71 zespó³ woj-
skowych zacz¹³ bardzo pew-
nie i od samego pocz¹tku
pokazywa³ fantastyczne przy-
gotowanie do rozgrywek.
Prawdziw¹ wiarê w koñcowy
sukces musia³y wlaæ w serca
zawodników dwa wyjazdowe
zwyciêstwa ze �l¹skiem
Wroc³aw i Wybrze¿em
Gdañsk. I choæ w trakcie
trwania sezonu �l¹sk Wro-
c³aw zrównywa³ siê z Grun-
waldem bilansem punkto-
wym to ostatecznie wojsko-
wi grali na tyle równo, ¿e zdo-
³ali wykorzystaæ potkniêcia
�l¹ska i zakoñczyæ sezon z
tytu³emMistrza Polski! I choæ
w kolejnym sezonie nie uda-

Licytacja przedmiotów
przekazanych na aukcje
WO�P odby³a siê w Domu
Kultury Jêdru� w sobotê, 29
stycznia. Wcze�niej Sztab
gromadzi³ cenne przedmio-
ty, które dociera³y, dziêki lu-
dziom dobrej woli z kilku
�rodowisk. Przedmioty
przekazywane na aukcje
WO�P przez prezydenta
Miasta Poznania, to m.in.
Komiksy Kajko i Kokosz z
autografem t³umacza Juliu-
sza Kubla (t³umaczone na
gwarê poznañsk¹).�Bluzy z
kozio³kami autorstwa Erica
Ginarda. Bluzki z koloro-
wym napisem �Wolne Mia-
sto Poznañ�.
Pod m³otek licytuj¹cych

posz³a wyczynowa pi³ka
rêczna, kalendarz i getry od
pierwszoligowego zespo³u

Kierownik sekcji Krzysztof Brzeziñski (z prawej) wy-Kierownik sekcji Krzysztof Brzeziñski (z prawej) wy-Kierownik sekcji Krzysztof Brzeziñski (z prawej) wy-Kierownik sekcji Krzysztof Brzeziñski (z prawej) wy-Kierownik sekcji Krzysztof Brzeziñski (z prawej) wy-
ró¿nia jednego z zas³u¿onych zawodników WKS Grun-ró¿nia jednego z zas³u¿onych zawodników WKS Grun-ró¿nia jednego z zas³u¿onych zawodników WKS Grun-ró¿nia jednego z zas³u¿onych zawodników WKS Grun-ró¿nia jednego z zas³u¿onych zawodników WKS Grun-
wald Stanis³awa Zieliñskiegowald Stanis³awa Zieliñskiegowald Stanis³awa Zieliñskiegowald Stanis³awa Zieliñskiegowald Stanis³awa Zieliñskiego

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników spotkania pokoleniowego - od lewej:Pami¹tkowe zdjêcie uczestników spotkania pokoleniowego - od lewej:Pami¹tkowe zdjêcie uczestników spotkania pokoleniowego - od lewej:Pami¹tkowe zdjêcie uczestników spotkania pokoleniowego - od lewej:Pami¹tkowe zdjêcie uczestników spotkania pokoleniowego - od lewej:
Krzysztof Brzeziñski,Krzysztof Brzeziñski,Krzysztof Brzeziñski,Krzysztof Brzeziñski,Krzysztof Brzeziñski, Andrzej Siekierski, Stanis³aw WAndrzej Siekierski, Stanis³aw WAndrzej Siekierski, Stanis³aw WAndrzej Siekierski, Stanis³aw WAndrzej Siekierski, Stanis³aw Wrze�niewski, Stanis³aw Zie-rze�niewski, Stanis³aw Zie-rze�niewski, Stanis³aw Zie-rze�niewski, Stanis³aw Zie-rze�niewski, Stanis³aw Zie-

liñski, Lech Konopka, Jan B¹k, Ewa B¹k, Ireneusz Zawal, Boles³aw Olejniczak,liñski, Lech Konopka, Jan B¹k, Ewa B¹k, Ireneusz Zawal, Boles³aw Olejniczak,liñski, Lech Konopka, Jan B¹k, Ewa B¹k, Ireneusz Zawal, Boles³aw Olejniczak,liñski, Lech Konopka, Jan B¹k, Ewa B¹k, Ireneusz Zawal, Boles³aw Olejniczak,liñski, Lech Konopka, Jan B¹k, Ewa B¹k, Ireneusz Zawal, Boles³aw Olejniczak, AdamAdamAdamAdamAdam
KrawczykKrawczykKrawczykKrawczykKrawczyk

³o siê obroniæ tytu³umistrzow-
skiego, to zdobyty srebrny
medal nale¿y uznaæ za kolej-
ny sukces. Z kolei w sezonie
1972/73 zespó³ Grunwaldu
stan¹³ na najni¿szym stopniu
podium. Wojskowi w swojej
historii wywalczyli jeszcze je-
den medal Mistrzostw Polski
� by³o to w sezonie 1990/91.
Niewiele zabrak³o by drugi
raz wygraæ rozgrywki, nieste-
ty ku rozczarowaniu poznañ-
skich kibiców � dziêki lepsze-
mu bilansowi tytu³ przypad³
dru¿ynie Wybrze¿a Gdañsk
Zespó³ seniorów zajmuje

obecnie trzecie miejsce w
rozgrywkach I ligi z ambicja-
mi awansu do Ligi Centralnej.
Trenerem zespo³u jest Micha³
Tórz. Nad wszystkim czuwa
kierownik sekcji Krzysztof
Brzeziñski
Najbli¿szy mecz ligowy

zespó³ seniorów rozegra w
Poznaniu 26 lutego o godz.
18.00 w hali sportowej SP 72
ul. Newtona 2 z liderem roz-
grywek - zespo³em UKS GO-
SiR K¹ty Wroc³awskie. Za-
praszamy!

TTTTTekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.
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WKS Grunwald Poznañ. Li-
cytuj¹cy wygra³ i wp³aci³ na
konto WO�P 230 z³otych.
Brawo!
Du¿ym zainteresowa-

niem cieszy³a siê te¿ pi³ka
do koszykówki z autogra-
fem najlepszego polskiego
zawodnika, reprezentanta
kraju i by³ego gracza NBA,
Marcina Gortata. Tê pi³kê
przekaza³a na Kiermasz
Ratajskich Fina³ów dyrektor
Wydzia³u Sportu UM dr Ewa
B¹k. Szczê�liwiec, który za-
bra³ do domu tak cenn¹
sportow¹ pami¹tkê wp³aci³
na konto WO�P 450 z³o-
tych.
By³y te¿ inne cenne pa-

mi¹tki, ale o tym pisali�my
wcze�niej na str. 6-7.

RedaktorRedaktorRedaktorRedaktorRedaktor
Fot. R. WFot. R. WFot. R. WFot. R. WFot. R. Wrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski
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Wios³owali dla najm³odszych
A¿ 1166 km - w³a�nie tyle

przewios³owali mieszkañcy 9
miast, którzy w sobotê 29

stycznia wziêli udzia³ w ogól-
nopolskiej akcji Wios³owania
dla WO�P. Celem akcji by³a

zbiórka pieniêdzy na Wielk¹
Orkiestrê �wi¹tecznej Po-
mocy, promocja wodnych

dyscyplin sportowych i pol-
skich Mistrzów sportu.
Ostatecznie po zaciêtej

walce, po przewios³owaniu
158 km zwyciê¿y³ Toruñ, w
którym do rekordu przyczy-
ni³o siê 316 osób. Poznañ
(251 osób - 125,5 km) zaj¹³
szóste miejsce, czyli w �rod-
ku stawki!
W imprezie wziêli udzia³

znani sportowcy, aktorzy,
muzycy i przedstawiciele
poznañskich lokalnych
w³adz. W�ród nich m.in. Ma-
rek Kolbowicz, Konrad Wa-
sielewski, Agnieszka Wiesz-
czek, Maria Sajdak, Monika
Chabel, Agnieszka Kobus-
Zawojska, Wojciech Makow-
ski, £ukasz Posy³ajka, Wik-
tor Chabel, Andrzej Klima-
szewski, Maciej Zawojski,
Kryscina Cimanouska, Mi-
cha³ Wojciechowski, S³awek
Kruszkowski, Anna Maty-
siak, Damian B¹bol, "Ruda"
Joanna Lazer, Ewa B¹k, Do-
rota Ognicha.
Na ergometry wsiedli

równie¿ zawodnicy dru¿yn
futbolu amerykañskiego (na
zdj.), rugby, pi³ki rêcznej, ko-
szykówki, siatkówki...
Wszystkim uczestnikom,

kwestuj¹cym i darczyñcom
dziêkujemy za udzia³.

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

Odnawiany wiatrak
z Milczañskiej

Przy ulicy Milczañskiej
2 zachowa³a siê zabytko-
wa, charakterystyczna ce-
glana okr¹g³a wie¿a. Znaj-
dowa³ siê na niej wiatrak,
czyli turbina wietrzna. Kie-
dy na £acinie nie by³o blo-
ków, obiekt ten wyró¿nia³
siê po�ród pól i gospo-
darstw.
S³u¿y³ do napêdzania

pompy, za pomoc¹ której
by³o nawadniane du¿e go-
spodarstwo ogrodnicze
pañstwa Antoniny i Fran-
ciszka Rybaków. Uprawia-
ne tam warzywa by³y 100

lat temu sprzedawane na
rynku Wielkopolskim (wte-
dy pl. Sapie¿yñskim). Fran-
ciszek Rybak pobudowa³
obiekt 110 lat temu. Usta-
wiony na wie¿y wiatrak zo-
sta³ wykonany na wzór ta-
kich urz¹dzeñ znajduj¹-
cych siê w Teksasie. Byæ
mo¿e elementy turbiny
wietrznej by³y kupione w
USA.
W ubieg³ym roku, dziêki

dotacjom miejskiego kon-
serwatora zabytków rozpo-
czê³a siê renowacja zabyt-
ku. Z wie¿y zosta³ zdjêty

¿eliwny he³m. By³y odnowio-
ne mury owalnej wie¿y.
Konserwatorskie prace na-
dal trwaj¹. Prywatni w³a�ci-
ciele po renowacji zamie-
rzaj¹ na wie¿y zamontowaæ
ca³y mechanizm wiatraka -
¿eliwne elementy i �mig³a.
Je¿eli te plany dojd¹ do

skutku, zabytkowy obiekt
odzyska pe³en blask.
Stoj¹c w pobli¿u nowych

bloków, bêdzie stanowiæ pa-
mi¹tkê dawnej historii Rataj
i £aciny.

TTTTTekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.ekst i fot.
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Spotkanie z histori¹

Seniorze!
Masz wsparcie!
Ruszy³a kolejna edycja

programu "Wspieraj senio-
ra". W ramach akcji starsi
mieszkañcy Poznania mog¹
liczyæ na szerok¹ pomoc za-
pewnian¹ przez wolontariu-
szy.
Celem programu jest

wsparcie osób starszych i
samotnych w czasie pande-
mii koronawirusa. Co znaj-
dziemy w ofercie? - Pozna-
niacy w wieku 65 i wiêcej lat
mog¹ skorzystaæ z pomocy
w zrobieniu zakupów artyku-
³ów pierwszej potrzeby.
Mog¹ te¿ liczyæ na wyprowa-
dzenie psa na spacer czy
za³atwienie spraw urzêdo-
wych - mówi Anna Krakow-
ska, dyrektor Miejskiego
O�rodka Pomocy Rodzinie w
Poznaniu. Wolontariusz pój-
dzie równie¿ do urzêdu je�li
to potrzebne, ale tylko w tych
sprawach, które nie wyma-
gaj¹ podania danych wra¿li-
wych i udzielenia upowa¿-
nienia.
Wszystkie osoby zainte-

resowane tym rodzajem po-
mocy mog¹ zadzwoniæ pod
numer infolinii - 22 505 11 11.
Ka¿de zg³oszenie jest prze-
kazywane do Miejskiego

O�rodka Pomocy Rodzinie.
Jego pracownik kontaktuje
siê z seniorem, by dowie-
dzieæ siê, jaka pomoc jest
potrzebna. Wsparcia udzie-
laj¹ wolontariusze poznañ-
skiego Caritasu, który odpo-
wiada za realizacjê us³ug.
Oprócz tego seniorzy

mog¹ równie¿ skorzystaæ z
Telefonu Porad Cyfrowych.
Jest on skierowany do osób
maj¹cych trudno�ci w wyko-
rzystaniu nowych technolo-
gii. Pomoc obejmuje rozwi¹-
zywanie problemów m. in. z
komputerem, tabletem,
smartfonem czy aparatem
fotograficznym. Kontakt: tel.
603 489 205 (od pon. do �r.,
w godz. 10.00-14.00).
Starsi mieszkañcy Po-

znania mog¹ skorzystaæ
równie¿ z "Senioralnych po-
gaduszek". To akcja, która
ma na celu zaspokojenie po-
trzeby rozmowy z inn¹ osob¹
w podobnymwieku.W ka¿d¹
�rodê w godz. 17.00-19.00
pod numerem telefonu 505
394 045 dostêpne s¹ senior-
ki, które chêtnie wys³uchaj¹
innych starszych poznania-
nek i poznaniaków.
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