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Jesieñ ... Li�æ ostatni ju¿ spad³. Jesieñ ... Deszcz zmy³ butów Twych �lad. Jesieñ
idzie ku mnie przez park. Tak �piewa³ zespó³ Czerwone Gitary. A na Ratajach? Jesieñ
idzie ku nam, a my jej piêkna szukamy. Jeszcze czas na spacery. Po wielkich wichu-
rach nast¹pi³ czas spokoju, nostalgii, warto podziwiaæ piêkno malowane przyrod¹.

Biesiadowanie z PYSZN¥ PYR¥!

Kolory li�ci, drzew, kwiatów. Na naszych piêknych, zielonych Ratajach, przyrody
dostatek. Do zobaczenia w parkach, nad Wart¹, na ³aweczkach przy alejkach osiedlo-
wych. Do zobaczenia.

red., Fot. JT

JESIEÑ IDZIE I MALUJE...
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Z projektu �Nasza Przestrzeñ� - MAKRAMY
Od pewnego czasu w

Domu Kultury "Orle Gniaz-
do" niektóre pi¹tkowe po-
ranki sta³y siê zdecydowa-
nie senioralne. A wszystko
za spraw¹ projektu o mi³ej
nazwie "Nasza Prze-
strzeñ", w ramach którego
osoby w wieku emerytal-
nym mog¹ korzys taæ z
udzia³u w ró¿norodnych,

bezp³atnych warsztatach.
Dz i� opowiemy o ar ty -
stycznym wyplataniu ma-
kram.
Warsztaty podzielone

by³y na dwa spotkania,
podczas których uczest-
niczki poznawa³y tajniki
tworzen ia sp lo tów ze
sznurka i uczy³y siê spla-
taæ je bez u¿ycia igie³, dru-

tów i szyde ³ka . Dobra
energia p³yn¹ca z zajêæ
udziela³a siê wszystkim.
K ib icowa³y�my Paniom
bardzo, poniewa¿ technika
splotów wcale nie by³a
³atwa, a wiêkszo�æ osób
nie mia³a w tej dziedzinie
zbyt du¿ego do�wiadcze-
nia. Panie z ogromnym
zaanga¿owaniem i skupie-
niem ch³onê³y now¹ wie-
dzê i umiejêtno�ci, czego
owocem by³y przepiêkne
kwietnik i , udekorowane
drewnianymi koralikami w
ró¿nych kolorach. Przygl¹-
da³y�my siê ich pracy i za-
chwyca³y�my!
Bardzo lub imy tak ie

poranki, wnosz¹ gwar i
tworz¹ przyjemny nastrój,
który udziela siê nie tylko
uczestnikom, ale równie¿
ca³emu zespo³owi "Orle-
go". Mi³o przygl¹daæ siê
rezultatom, które wybie-
gaj¹ dalej ni¿ zakoñczony
produkt. Udzia³ w warszta-
tach zbudowa³ w uczest-
niczkach poczucie spraw-
czo�ci i sta³ siê okazj¹ do
poznania ciekawych ludzi,
czasem s¹siadów, osób
które s¹ blisko nas. Wspól-
ne rozmowy przy kawie
oraz tworzen ie bardzo
zbli¿y³y i zapocz¹tkowa³y
nowe znajomo�ci. A stwo-
rzone kwietniki upiêkszaj¹
ju¿ jesienn¹ domow¹ prze-
strzeñ.
Warsztaty z tworzenia

makram s¹ jednym z kilku

dzia³añ, które wchodz¹ w
sk³ad wiêkszego, wspo-
mnianego ju¿ pro jek tu
"Nasza Przestrzeñ". Pro-
jekt jest odpowiedzi¹ Ra-
tajskiego Centrum Kultury
na aktualne potrzeby osób
bêd¹cych na emeryturze.
G³ówn¹ ide¹ by³o stworze-
nie takich aktywno�ci, któ-
re poprawi³yby samopo-
czucie osób starszych -
odizolowanych wskutek
pandemi i od kontaktów
spo³ecznych. Poprzez zor-
ganizowanie warsztatów,
zespó ³ s towarzyszen ia
RCK pragn¹³ stworzyæ wa-
runki do spotkañ z lud�mi,
umo¿liwiæ zdobycie nowej
wiedzy i umiejêtno�ci, a
przy okazj i ociepl iæ do-
mow¹ przestrzeñ, w której
seniorzy spêdzaj¹ najwiê-
cej czasu.
Niniejszy projekt doty-

czy 4 wydarzeñ, w�ród
których, obok wyplatania
makram, zna jdu j¹ s iê
warsztaty f lorystyczne,
tworzenia �wiec zapacho-
wych oraz myde³ek glice-
rynowych.
Warsztaty z wyplatania

makram wspaniale i w pe³-
ni profesjonalnie przepro-
wadzi³a Monika Simiñska,
czyli Kuka Szyde³koholicz-
ka - pasjonatka szyde³ko-
wania, wyplatania, upcyc-
l ingu i kolorów, zwolen-
niczka praktycznych roz-
wi¹zañ i sztuki u¿ytkowej.
Projekt dofinansowany

jest z bud¿etu Miasto Po-
znañ. Za pomoc w jego
ot rzymaniu dz iêku jemy
radnym z Rada Osiedla

Char towo - kadenc ja
2019-2023!

AgnieszkaAgnieszkaAgnieszkaAgnieszkaAgnieszka
MarcinkowskaMarcinkowskaMarcinkowskaMarcinkowskaMarcinkowska

Ratajska melancholia

Po chwilowej nieobec-
no�ci na ³amach �Gazety
Ratajskiej�, znowu siê poja-
wiam. Tym razem trochê
melanchol i jn ie. Trochê
wspomnieñ.

JESIEÑ nie pozwala mi
siedzieæ bezczynnie z za³o-
¿onymi rêkoma�Trochê
udzielam siê w Internecie
na Facebooku, fotografujê,
piszê � je�li przyjdzie wena.
Od czasu do czasu, pomi-
mo obostrzeñ spotykam siê
w DK �Na Skarpie�, lub z li-
teratami w ró¿nych miej-
scach na mie�cie. W³a�nie
nadchodzi czas, w którym

Spotkanie z NASZ¥ POETK¥

czterdzie�ci trzy lata temu
(1978) zamieszka³am na
Ratajach. Przedtem przez
dziesiêæ lat mieszka³am na
ulicy Krañcowej (równie¿ w
bloku SM �Osiedle M³o-
dych). Z 8 piêtra przenio-
s³am siê na 14, bo tak
chcia³am. Przez te wszyst-
kie lata patrzê na moje osie-
dle, a dalej wzrokiem siêga-
j¹c - na Poznañ. I tak jak
zmienia siê okolica, tak
zmieniamy siê my, miesz-
kañcy. Gdy zamieszka³am
na Piastowskim, jednocze-
�nie rozpoczê³am pracê w
jednym ze sklepów spo¿yw-
czych. Wtedy by³y to trzy
Super Samy. Do dzisiaj za-
chowa³a siê tylko �Beta�. W
pierwszej �desce� zamiast
�Zdobi Piasta� jest �Bie-
dronka�, w drugiej mie�ci
siê �Euro-Med.� - tam, gdzie
przepracowa³am trzyna�cie
lat, obecnie czekam aby w
odleg³ym terminie skorzy-
staæ z pomocy lekarskiej
(?). W trzeciej �desce� po-
wsta³ Dzienny Dom Opieki

Spo³ecznej. Mieszkaj¹c tu-
taj ju¿ tyle lat, przechodzê
obok ludzi, których znam z
m³odo�ci i którym jak i mnie
przyby³o lat. Niektórzy z la-
skami w rêkach, niektórzy z
wózkami inwalidzkimi. Czê-
sto znajdujê czas aby na
osiedlowej ³awce siadaj¹c,
nawzajem siê sobie przypo-
mnieæ. Przyznajê, ¿e
miejsc w których mo¿na od-
pocz¹æ jest dosyæ sporo,
ale starych ludzi tak¿e.
Mo¿e nietaktowne jest to co
piszê, ale w bloku w którym
mieszkam jest obecnie wie-
le osób samotnych, gdzie
jedno z ma³¿onków odesz³o
z tego �wiata. Dzieci poza-
k³ada³y rodziny i siê wypro-
wadzili. S¹ co prawda nowi
mieszkañcy, czy wynajmuj¹-
cy i nie powiem � czêsto bar-
dzo grzeczni, ale na pomoc
z ich strony raczej liczyæ nie
mo¿na. No, ale dosyæ , bo
kto� powie, ¿e nudzê albo
narzekam� Jestem t¹
szczê�ciar¹, która wycho-
dz¹c na balkon ma ��wiat u

Jesieni¹Jesieni¹Jesieni¹Jesieni¹Jesieni¹

Wiesz dlaczego

wiatr kradnie

drzewom li�cie?

Bo uk³ada z nich

bukiety dla jesieni

która zbyt natarczywie

puka do mego serca

mówi¹c -

choæ jeste� daleko

wci¹¿ blisko.

JarzêbinaJarzêbinaJarzêbinaJarzêbinaJarzêbina

Jeszcze wiosn¹ obsypana biel¹
sta³a� przy skwerze
jak panna m³oda.
Ludzie nie mieli serca
by ciê zraniæ, wiêc otoczyli pieñ
pier�cieniem chodnika.

W s³onecznej pe³ni
baldachimy kwiatów
zamieni³a� na krwiste korale.
Teraz, kusisz ognist¹ czerwieni¹
jak m³oda dziewczyna
poca³unkami.

G³odnemu ptactwu rozdajesz
dojrza³e owoce.

TTTTTarninaarninaarninaarninaarnina

Z pierwszym przymrozkiem

krzewy tarniny staj¹ siê

pó³nagie. Str¹cone podmuchem

li�cie ods³aniaj¹ oszronione

cierpkie korale.

Choæ maj¹ kusz¹c¹ barwê nieba

po zmierzchu smakuj¹ jak s³owa

mówione w gniewie.

Siêgasz po owoc. Kolczasta

ga³¹� rani wyci¹gniêt¹ d³oñ.

Mo¿e chce wiedzieæ

jak s³odka jest kropla

twojej krwi.

stóp�. Du¿o zieleni, spokojn¹
przestrzeñ nieba i tzw. ��wiê-
ty spokój� .Nie chcia³abym

mieszkaæ gdzie� za miastem
w odosobnieniu.

BarbaraBarbaraBarbaraBarbaraBarbara TTTTTylmanylmanylmanylmanylman
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PYRA 2021 - Biesiadowanie na POLANie

Pocz¹tek pa�dziernika to
bardzo kolorowy, zabawny i
smaczny czas w Domu Kul-
tury "Polan STO". A wszyst-
ko za spraw¹ imprezy plene-

rowej, na któr¹ z utêsknie-
niem czekaj¹ nie tylko Senio-
rzy, czy dzieci, ale ca³e ro-
dziny, z czego bardzo siê cie-
szymy. 3 pa�dziernika

wspólne �piewy rozbrzmie-
wa³y po polanie, �miech uno-
si³ siê w powietrzu, a zapach
gor¹cych, szarych klusek
przyci¹gn¹³ niejednego sma-
kosza ziemniaczanych spe-
cja³ów. Dziewi¹ta ju¿ impre-
za odby³a siê za spraw¹ za-
przyja�nionych parterów,
którzy w³¹czyli siê w organi-
zacjê tak barwnej i pysznej
PYRY. Dziêkujemy: Stowa-
rzyszeniu Ratajskie Centrum
Kultury, Miastu Poznañ, Na-
szemu Sportowemu Fyrtlo-
wi, nie zapominamy te¿ o
zespole folklorystyczno-lu-
dowym "Feniksianie".
Mi³o�nicy Pyry mogli za-

poznaæ siê z przepisami z
ró¿nych regionów Polski, w
których to króluje ziemniak.
Wystêp artystyczny zespo³u
"Feniksianie" przeniós³ nas
wraz z kartoflem w podró¿
kulinarn¹, w której nie zabra-
k³o humoru, dobrego smaku

i piosenki. Wspania³a pogo-
da towarzyszy³a nam przez
ca³e popo³udnie, a prze-
ja¿d¿ki bryczk¹, konkursy
sprawno�ciowe i wyczyny
plastyczne dzieci pt.: "Ziem-
niaki - Cudaki" na d³ugo po-
zostan¹ w naszej pamiêci.
Fina³ konkursu na Najpiêk-
niejsz¹ Jesienn¹ Bi¿uteriê
zosta³ rozstrzygniêty -
pierwsz¹ nagrodê zdoby³y
cudownie kolorowe, kaszta-
nowo -¿o³êdziowo-szyszko-
we korale. Uwieñczeniem
naszej biesiady by³a prze-
pyszna degustacja ziemnia-
ków w postaci szarych klu-
sek z kapust¹, babka i gor¹-
ca malinowa herbata:)
A za rok, to dopiero bê-

dzie siê dzia³o! Zapraszamy
ju¿ dzi� na 10!!! "PYRÊ - Bie-
siadowanie na POLANie".
TTTTTekst Izabela Kurzawskaekst Izabela Kurzawskaekst Izabela Kurzawskaekst Izabela Kurzawskaekst Izabela Kurzawska
ZdjêciaZdjêciaZdjêciaZdjêciaZdjêcia Anna Peters,Anna Peters,Anna Peters,Anna Peters,Anna Peters,
Robert WRobert WRobert WRobert WRobert Wrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski
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Jesienne remonty
Mimo, ¿e towarzyszy nam ju¿ jesieñ i ch³odniejsze dni, ekipy remontowe dzia³aj¹,Mimo, ¿e towarzyszy nam ju¿ jesieñ i ch³odniejsze dni, ekipy remontowe dzia³aj¹,Mimo, ¿e towarzyszy nam ju¿ jesieñ i ch³odniejsze dni, ekipy remontowe dzia³aj¹,Mimo, ¿e towarzyszy nam ju¿ jesieñ i ch³odniejsze dni, ekipy remontowe dzia³aj¹,Mimo, ¿e towarzyszy nam ju¿ jesieñ i ch³odniejsze dni, ekipy remontowe dzia³aj¹,
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monty w pigu³ce.monty w pigu³ce.monty w pigu³ce.monty w pigu³ce.monty w pigu³ce.

Kierownictwo OsiedlaKierownictwo OsiedlaKierownictwo OsiedlaKierownictwo OsiedlaKierownictwo Osiedla
Piastowskiego:Piastowskiego:Piastowskiego:Piastowskiego:Piastowskiego:
� kontynuacja wymiany
docieplenia na �cianach
szczytowych budynku
oraz zmiana kolorystyki i
remont balkonów - 115;
� kontynuacja wymiany
opaski wraz z odmalowa-
niem coko³u budynku: 2-
4, 5-7, 8-10, 34-35, 43-45,
46-48, 49,51, 52-54, 72-
73.

Kierownictwo Osiedli Ja-Kierownictwo Osiedli Ja-Kierownictwo Osiedli Ja-Kierownictwo Osiedli Ja-Kierownictwo Osiedli Ja-
gielloñskiego O�wieceniagielloñskiego O�wieceniagielloñskiego O�wieceniagielloñskiego O�wieceniagielloñskiego O�wiecenia
i Powstañ Narodowych:i Powstañ Narodowych:i Powstañ Narodowych:i Powstañ Narodowych:i Powstañ Narodowych:
� kontynuacja wymiany in-
stalacji wodno-kanaliza-
cyjnej - os. Powstañ Na-
rodowych 44-49;
� wymiana wodomierzy i
podzielników ciep³a w
mieszkaniach we wszyst-
kich budynkach osiedli Ja-
gielloñskiego, O�wiecenia
i Powstañ Narodowych;
� modernizacja instalacji
elektrycznych WLZ - os.
O�wiecenia 104-112.

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 Rze-ojny �wiatowej i Rze-ojny �wiatowej i Rze-ojny �wiatowej i Rze-ojny �wiatowej i Rze-
czypospolitej:czypospolitej:czypospolitej:czypospolitej:czypospolitej:
� kontynuacja wymiany
ocieplenia �cian szczyto-
wych, docieplenie stropo-
dachu, remont balkonów
z odmalowaniem oraz
zmiana kolorystyki elewa-
cji budynku - os. Armii
Krajowej 102, 105, os.
Rzeczypospolitej 3, 14;

Kierownictwo Osiedli Le-Kierownictwo Osiedli Le-Kierownictwo Osiedli Le-Kierownictwo Osiedli Le-Kierownictwo Osiedli Le-
cha i Czecha:cha i Czecha:cha i Czecha:cha i Czecha:cha i Czecha:
� wymiana d�wigów - os.
Lecha 20 i 125.

Kierownictwo OsiedlaKierownictwo OsiedlaKierownictwo OsiedlaKierownictwo OsiedlaKierownictwo Osiedla TTTTTy-y-y-y-y-
si¹clecia:si¹clecia:si¹clecia:si¹clecia:si¹clecia:
� modernizacja wy³azów
dachowych w tzw. desce
(3-14) i w budynkach ni-
skich;
� wymiana poszycia da-
chowego - 46-46, 53-54;
� naprawa konstrukcji i
malowanie "neonu" - 14.

Kierownictwo Osiedli Sta-Kierownictwo Osiedli Sta-Kierownictwo Osiedli Sta-Kierownictwo Osiedli Sta-Kierownictwo Osiedli Sta-
re ¯egrze i Polan:re ¯egrze i Polan:re ¯egrze i Polan:re ¯egrze i Polan:re ¯egrze i Polan:
� roboty drogowe (po³o¿e-

nie kostki na chodnikach)
- os. Stare ¯egrze 23-28,
43-48;
� roboty ogólnobudowlane
(remont loggii z wymian¹
os³on balkonowych) - os.
Polan 32-34;
� remont placu (wymiana
nawierzchni) przed DK
"Polan Sto".

Kierownictwo OsiedlaKierownictwo OsiedlaKierownictwo OsiedlaKierownictwo OsiedlaKierownictwo Osiedla
Or³a Bia³egoOr³a Bia³egoOr³a Bia³egoOr³a Bia³egoOr³a Bia³ego
� malowanie klatek scho-
dowych, korytarzy loka-
torskich, pomieszczeñ
technicznych - 46, 59-62;
� monta¿ turbowentów na
kominach wentylacyjnych
- 6-28;
� monta¿ stalowych drzwi
zewnêtrznych, wej�cio-
wych do budynku - 43, 57,
69, 61, 64, 65, 18, 45, 77;
� wykonanie stanowisk dla
rowerów - 10, 24, 36, 70,
79, 89, 98, 107, 117;
� wykonanie miejsc gro-
madzenia odpadów - ry-
neczek/Lewiatan/71a.
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MOC KROPKI
godz. 17:00 mia³ miejsce
wernisa¿ malarstwa pt.:
"Moc Kropki", Agnieszki

Niemier-Wid ³a. Nie za-
brak³o go�ci specjalnych.
Wyst¹pi³ niepowtarzalny,
poetycko przygotowany
animator kultury Jan Ja-
nusz Tycner. Wyst¹pi ³y
ba rwne i zap i e r a j ¹ ce
dech w piersiach dziew-
czêta: Tosia, Ala i Pola z
zespo³u Flex i & Dance
Group w specjalnie przy-
gotowanej choreograf i i
Anny Beker.
Zainspirowana sztuk¹

abo r ygeñsk¹ Pan i
Agnieszka w swych obra-
zach pragnê³a przekazaæ
historiê, która ma wzbu-
dziæ pozytywne emocje.
W swoich pracach wyko-
r z y s t a ³ a pods t awowe
symbo le abo rygeñsk ie
po³¹czone ze wspó³cze-
sno�ci¹. Punktem odnie-
sienia s¹ kropki i kolor,
które ³¹cznie tworz¹ ca-
³o�æ i w efekcie finalnym
obrazuj¹, ¿e z drobnych
rzeczy mo¿na stworzyæ
wspania³¹ pracê.
"Przekaz zrodzi³ siê z

pasji, do której powróci-
³am po wielu latach i na
nowo od rodz i ³ a s i ê w
moim ¿yciu, zarówno do

Ga le r i a Po lan STO
znów wype³ni³a siê obra-
zami. 1 pa�dziernika o

malowania, jak i histori i
aborygeñskiego malowi-
d³a, które swoje pocz¹t-
k i m i a ³ o na p i a s ku�
Dzi� wystêpuj¹ najczê-
�c ie j na drewnie b¹d�
p³ótn ie . Pasja jest d la
mnie ogromn¹ si³¹, któ-
ra niejednokrotnie poka-
za³a sw¹ moc." - opo-
wiada³a Agnieszka Nie-
mier-Wid³a

TTTTTekst: Izabelaekst: Izabelaekst: Izabelaekst: Izabelaekst: Izabela
KurzawskaKurzawskaKurzawskaKurzawskaKurzawska

Zdjêcia:Zdjêcia:Zdjêcia:Zdjêcia:Zdjêcia: AnnaAnnaAnnaAnnaAnna
PetersPetersPetersPetersPeters
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Oni i ja - najwybitniejsi w moim ¿yciu
w moim ¿yciu � to ksi¹¿kowy
debiut Danuty Rogalskiej,
który zosta³ zadedykowany jej
córce Monice, wnuczce Leili,
oraz oraz wszystkim arty-
stom, z którymi po³¹czy³a j¹
praca zawodowa. Po�ród

Godejcie po naszymu ...w pandemii
Dom Kultury "Jubilat"

Spó³dzielni Mieszkaniowej
"Osiedle M³odych" w Pozna-
niu od wielu lat jest organi-
zatoremAmatorskiego Kon-
kursu Gwary Poznañskiej
"Godejcie po naszymu".
Konkurs zwykle organizo-
wany w kwietniu nie odby³
siê z powodu pandemii
Covid - 19, dlatego wy-

chodz¹c naprzeciw sympa-
tykom " blubrania", w sobo-
tê 23 pa�dziernika o godz.
17, Dom Kultury "Jubilat" za-
prosi³ wszystkich mi³o�ni-
ków gwary poznañskiej, do
Domu Kultury "Jêdru�", na
koncert "Wiaruchna - Godej-
cie po naszymu" w wykona-

Na spotkaniu autorskim
zatytu³owanym "Oni i ja - naj-
wybitniejsi w moim ¿yciu"
Danuta Rogalska podzieli³a
siê swoimi wspomnieniami z
wydarzeñ i emocji, których
do�wiadcza³a na przestrzeni

lat wspó³pracuj¹c ze znany-
mi polskimi aktorami teatral-
nymi i filmowymi, jak Jerzy
Kamas, Laura £¹cz, Dorota
Staliñska, Karol Strasburger
i wielu innych.
�Oni i ja� � Najwybitniejsi

niu artystów z Nowego To-
my�la.
Na scenie wyst¹pi³a Ka-

pela "Zza Winkla" - wielko-
polska kapela folkloru miej-
skiego, która w swoich utwo-
rach prezentuje gwarê i tra-
dycjê wielkopolsk¹. Arty�ci
wykonuj¹ utwory pe³ne dow-
cipu i humoru, ale tak¿e pre-
zentuj¹ skecze, dowcipy,
¿arty przy których publicz-
no�æ bawi siê doskonale.
Kapela "Zza Winkla" po-
wsta³a w 1980 roku z inicja-
tywy Bogdana Górnego.
Zespó³ tworzy w³asne kom-
pozycje i wspó³pracuje z
wieloma wybitnymi autorami
tekstów i muzyki, miêdzy in-

nymi z Le-
chem Kono-
piñskim, Ju-
liuszem Ku-
blem, An-
drzejem Bo-
r o w s k i m ,
Hen r y k i em
Kuczyñskim,
P i o t r e m
¯urowskim,
Mar i uszem
Ma tuszew -
skim. Kapela
znana jest
nie tylko w
ca³ej Polsce,
ale te¿ za
granic¹, wy-
s t ê p o w a l i
miêdzy inny-
mi w Niem-
czech, Fran-
cj i , Grecj i ,

wy¿ej wymienionych, zna-
nych osób w publikacji poja-
wiaj¹ siê takie nazwiska jak :
Micha³ Bajor, Artur Barci�,
rodzina Damiêckich, Pawe³
Del¹g, Jaros³aw Jakimowicz,
Kazimierz Kaczor, Emilian
Kamiñski, Piotr Machalica,
Wojciech Malajkat, Jan No-
wicki, Marian Opania, Ceza-
ry Pazura, Katarzyna Skrzy-
necka,Jan Wieczorkowski,
Zbigniew Zamachowski, Wik-
tor Zborowski, Cezary ¯ak.
Autorka wymienia tak¿e ta-
kich artystów jak: Jerzy Boñ-
czak, Zofia Merle, Dariusz
Kordek, Bo¿ena Dykiel, Olaf
Lubaszenko, Teresa Lipow-
ska, Andrzej Nejman, Ma³go-
rzata Potocka, Magda Stu-
¿yñska, Micha³ ¯ebrowski,
Magdalena Zawadzka, Edy-
ta Jungowska, Pawe³ Waw-
rzecki, JoannaTrzepieciñska.
Mi³¹ niespodziankê spra-

wili jej arty�ci, przesy³aj¹c do
jej ksi¹¿ki zwi¹zane z ni¹ ich
w³asne wspomnienia.

TTTTTekst i zdjêcia: Ingaekst i zdjêcia: Ingaekst i zdjêcia: Ingaekst i zdjêcia: Ingaekst i zdjêcia: Inga
BorowskaBorowskaBorowskaBorowskaBorowska

Belgii, S³owacji.
S¹ zdobywcami wielu

wyró¿nieñ i nagród, miêdzy
innymi:
- Br¹zowego Medalu

"Zas³u¿ony Kulturze Gloria
Artis" - marzec 2021 roku
- Odznaki Honorowej -

za zas³ugi dla województwa
Wielkopolskiego - wrzesieñ
2020 roku
- Statuetki "Hipolita" - za

kultywowanie gwary po-
znañskiej i promowanie
Wielkopolski na terenie Pol-
ski i Europy - wrzesieñ 2015
roku
Wielokrotnie te¿ zdoby-

wali I miejsce bior¹c udzia³
w Ogólnopolskich Festiwa-
lach i Przegl¹dach Kapel
Folkloru Miejskiego i Kapel
Podwórkowych.
Na koncercie oprócz za-

bawnych dowcipów us³ysze-
li�my wiele znakomitych
utworów, miêdzy innymi:
"Bana do Poznania", "Od
przedszkola do korbola",
"Eda i Biniu", "Zocha, ja ko-
cham", "Pyra czy sknyra". W
repertuarze znalaz³y siê tak-
¿e piêkne pie�ni opowiada-
j¹ce prawdziwe, ¿yciowe hi-
storie takie jak na przyk³ad
przepiêkna pie�ñ "O po-
wstañcu spod Lubonia" czy
"Powstanie Wielkopolan".
Go�cinnie z Kapel¹ "Zza

Winkla" wyst¹pi³a Pani Syl-
wia Prêtka - Galas, która
doskonale zna gwarê po-
znañsk¹, pisze wspania³e
teksty i od wielu lat propa-

guje nasz¹ wielkopolsk¹
kulturê. Zachwycaj¹co za-
prezentowa³a bardzo za-
bawne monologi i rozbawia-
³a publiczno�æ.
Na wydarzenie przysz³a

maksymalna ilo�æ odbiorców,
wszyscy byli zachwyceni kon-
certem, poziomem wykona-
nia i dopytywali siê, kiedy
nastêpne spotkanie z nasz¹
gwar¹. ¯al, ¿e z powodu
ograniczeñ nie mo¿na by³o
wype³niæ po brzegi ca³ej sali
widowiskowej Domu Kultury
"Jêdru�", ale miejmy nadzie-
jê, ¿e czas pandemii szybko
minie i bêdziemy mogli spo-
tykaæ siê bez ograniczeñ.

DGSDGSDGSDGSDGS
Fot. Inga BorowskaFot. Inga BorowskaFot. Inga BorowskaFot. Inga BorowskaFot. Inga Borowska
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Scena Na Piêterku wype³niona muzyk¹
operetkow¹, operow¹ i musicalow¹

Po pó³torarocznej prze-
rwie spowodowanej pande-
mi¹ koronawirusa, 24 pa�-
dziernika wznowi³a dzia³al-
no�æ Scena Na Piêterku.
Spragnieni dobrej muzyki
mieszkañcy Rataj, w kilka dni
wykupili bilety na koncert
"Per³y muzyki operetkowej,
operowej i musicalowej". Ze
wzglêdu na obostrzenia covi-

dowe, liczba miejsc na wi-
downi by³a ograniczona. Na
koncercie oprócz sta³ych wi-
dzów i tych, którzy byli po raz
pierwszy, obecni byli równie¿
Prezes Zarz¹du Spó³dzielni
Mieszkaniowej "Osiedle M³o-
dych" w Poznaniu Tadeusz
Stachowski oraz nowy Kie-
rownik Osiedla Or³a Bia³ego
Gra¿yna Krysztofiak.

ZNANE, LUBIANE MELODIE I ...ARTY�CI

Wiele artystycznych
wzruszeñ doznali cz³onkowie
Klubu Seniora "Wigor" pod-
czas koncertu Janiny Rybar-
czyk z akompaniamentem
Leopolda Twardowskiego.
Koncert z udzia³em znanych
i lubianych artystówmia³ tytu³

"Znane i lubiane melodie".
Jego organizatorem by³ DK
"Na Piêterku".
Artystów powita³ Jacek

Handke - kierownik Domu
Kultury "Na Piêterku", w któ-
rym odby³o siê to niezwyk³e
wydarzenie.
Pani Janina zaprezento-

wa³a szesna�cie piosenek -
przebojów sprzed lat, które
wykonywali i wykonuj¹ ró¿ni
polscy i zagraniczni piosen-
karze: zespo³y gospel spiritu-
als oraz m. in. Eleni ("Nim
�wit"), Kola i Jula ze �l¹ska
("Los jak tenwiatr"), przedwo-

jenny piosenkarz Tadeusz
Faliszewski ("Szczê�cie trze-
ba rwaæ jak �wie¿e wi�nie"),
Wojtek Korda ("¯ycie znasz
na pamiêæ", Seweryn Krajew-
ski (m. in. "Niebo z moich
stron"), Krzysztof Krawczyk
(Oto jest ¿ycia ma³a gar�æ"),
Bob Dylan ("Przez ile dróg"),
Urszula Sipiñska ("Na tej
�cie¿ce sprzed lat"), Stan
Borys ("Ju¿ nic nie zosta³o
mi"), Halina Fr¹ckowiak
("Panno Pszeniczna"), Marek
Torzewski, a tak¿e zespo³y
cygañskie ("Modlitwa cygañ-
ska") Damian Holecki ("Ga-
�nie w nas uroda").
Widzowie ¿ywo reagowali

na wystêp Janiny Rybarczyk,
�piewali, ko³ysali siê. Pod
koniec spotkania nagrodzili j¹
brawami na stoj¹co. Najwiê-
cej entuzjazmu wzbudzi³a w
nich przedostatnia piosenka
w programie "Argentyna"
(przebój Zdzis³awy So�nic-
kiej). Oczywi�cie nie zabrak³o
kwiatów dla wykonawców

tego wspania³ego koncertu.
By³y brawa na stoj¹co!
Jacek Handke podkre�li³,

i¿ przewidzia³, ¿e ten koncert
bêdzie magiczny i zaczaro-
wany, dlatego pozostawi³
afisz "Ratajski Festiwal Iluzji
Zaczarowane Piêterko".
Widzowie osobi�cie

sk³adali podziêkowania pio-
senkarce, podkre�laj¹c, i¿ to
by³ piêkny koncert. W roz-
mowie z "Gazet¹ Ratajsk¹"
pani Bronis³awa podkre�li³a,

i¿ to co us³ysza³a w wyko-
naniu Janiny Rybarczyk
by³o takie piêkne, wzrusza-
j¹ce. Doda³a, i¿ seniorzy po
przerwie w dzia³aniu KS
"Wigor" zwi¹zanej z Covid-
19 stêsknili siê za takimi
koncertami.
Przypomnijmy, i¿ pani

Janina przez szereg lat wy-
stêpowa³a w Estradowym
Zespole Seniorów "Wrzosy"
im. Jerzego Golferta. Teraz
�piewa indywidualnie z

akompaniamentem Leopol-
daTwardowskiego. Wykonu-
je ró¿ne utwory - tak¿e woj-
skowe, patriotyczne.
Leopold Twardowski

doda³ z satysfakcj¹, ¿e ma
ona wyj¹tkowy, niesamowi-
ty tembr g³osu, który nazy-
wa siê kontralt.
Brawo! Dziêkujemy w

imieniu Naszych Seniorów.

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

W magiczn¹ muzyczn¹
podró¿ zabrali widzów znako-
mici arty�ci scen poznañ-
skich, solistka TeatruWielkie-
go w Poznaniu Izabella B³a-
siak - sopran oraz solista Te-
atruMuzycznegowPoznaniu

Maciej Ogórkiewicz- baryton.
Arty�ci wykonali znane i lu-
biane partie solowe oraz w
duecie. Nie zabrak³o przebo-
jów z Ksiê¿niczki Czardasza,
Weso³ejWdówki, Czarodziej-
skiego Fleta, Hrabiny Marizy

czy My Fair Lady. Na zakoñ-
czenie koncertu ca³a sala ra-
zem z solistami za�piewa³a
"Usta milcz¹ dusza �piewa
kocham Ciê"
Organizatorami bardzo

udanego wydarzenia mu-

zycznego byli: Dom Kultury
"Na Piêterku" oraz Spó³dziel-
nia Mieszkaniowa "Osiedle
M³odych" w Poznaniu.

Jacek HandkeJacek HandkeJacek HandkeJacek HandkeJacek Handke
KierownikKierownikKierownikKierownikKierownik

DK Na PiêterkuDK Na PiêterkuDK Na PiêterkuDK Na PiêterkuDK Na Piêterku

gazeta
ratajska
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�Kofta, nastroje i ¿art� czyli rozrywkowe uzdrowisko

wisko, w którym dzia³a pi-
jalnia nut,gdzie ze �ród³a
Wielki Przebój wyp³ywaj¹
piêkne piosenki o w³a�ci-
wo�ciach czaruj¹cych".
Spaceruj¹c alejkami parku
zdrojowego, mo¿na przy-
si¹�æna ³aweczce obok
Wielkiego Artysty i pos³u-
chaæ, co ma do powiedze-
nia�
Ów Artysta to Jonasz

Kofta -poeta, satyryk, pio-
senkarz, dramaturg, ma-
larz - maj¹cy w swym ¿ycio-
rysie poznañski epizod (tu
ukoñczy³ Pañstwowe Li-

ceum Sztuk Plastycznych
w 1961 r.). To w³a�nie tek-
sty "wieszcza polskiej pio-
senki" sta³y siê kanw¹ ni-
niejszego spektaklu. 13
ponadczasowych utworów
us³yszeli�my w piêknej in-
terpretacji Katarzyny Jam-
róz.
W�ród nich nie mog³o

zabrakn¹æ przebojów: "Do
³ezki ³ezka", "Jego portret",
"Id� swoj¹ drog¹", "Pod-
ró¿¹ ka¿da mi³o�æ jest".
Ciep³y g³os wokalistki zo-
sta³ podkre�lony niezwyk³y-
mi aran¿acjami instrumen-
talnymi, w wykonaniu Jac-
ka Skowroñskiego - piani-
sty, kompozytora i aran¿e-
ra, maj¹cego na koncie
wspó³pracê z wieloma ce-
nionymi artystami teatral-

W sobotni wieczór, 16
pa�dziernika sala Domu
Kultury "Jêdru�" wype³ni³a
siê publiczno�ci¹ spra-
gnion¹ wra¿eñ muzyczno-
kabaretowych. Pomys³o-
dawc¹ cyklu "Uzdrowisko
Piosenka-Zdrój" w ramach
którego powsta³ spektakl
"Kofta, nastroje i ¿art" jest
aktor i za³o¿yciel kabaretów
Afera i Rafa³szerze Bemo-
li, Rafa³ Piechota. Wed³ug
autora: "to jedyne uzdro-

nymi i estradowymi oraz
Marcina Chenczke - jedne-
go z najlepszych kontraba-
sistów jazzowy chm³odego
pokolenia. By³o nostalgicz-
nie, jazzowo, wzruszaj¹co,
romantycznie i dowcip-
nie.W programie otrzyma-

li�my spor¹ porcjê kultural-
nych ¿artów, którymi raczy³
nas Rafa³ Piechota. Go�ci-
li�my w niezwyk³ej kawia-
rence "Cafe Piosenka"
czynnej codziennie, od
�klucza wiolinowego do
ostatniego taktu. Znów

przez chwilê mogli�my byæ
"Bli¿ej Kultury - Bli¿ej Sie-
bie"*.
*projekt Ratajskiego

Centrum Kultury dofinanso-
wany z bud¿etu Miasta Po-
znania

jmjmjmjmjm

Cz³onkowie Klubu Senio-
ra "Z³ota Jesieñ" - najstarszej
z takich placówek na Rata-
jach, od po³owy wrze�nia
mog¹ ju¿ przychodziæ po
przerwie zwi¹zanej z pande-
mi¹ koronawirusa Covid-19
na swoje cotygodniowe zajê-
cia. Zatem "Z³ota Jesieñ" wró-
ci³a do swoich starych spo-
tkañ. Pocz¹tkowo frekwencja
nie by³a pe³na, seniorzy po-
woli zaczêli odwa¿niej przy-
chodziæ. Bez w¹tpienia jest
du¿e zapotrzebowanie na
dzia³alno�æ Klubu. Przybywa
nowych cz³onków jesieni¹,
gdy koñcz¹ spacery, pobyt na
dzia³kach. Stali cz³onkowie
maj¹ sta¿ 10, a nawet 26 lat.
Najstarsza pani Mi³ka ma

106 lat, ale od 3 lat nie przy-
chodzi na spotkania, gdy¿
mieszka na II piêtrze w blo-
ku. Przeciêtnawieku osób ko-
rzystaj¹cych z oferty "Z³otej
Jesieni" wynosi 75-85 lat.
Trzy grupy skupiaj¹ oko³o 120
cz³onków.
Prowadz¹ca Klub Bogu-

mi³a Janas-Burzyñska pod-
kre�la, i¿ ze wzglêdu na ob-
ostrzenia nie wszystkie zajê-
cia mog¹ siê tu odbywaæ. Se-

niorzy nie mog¹ na przyk³ad
tañczyæ, tylko siedz¹ przy sto-
likach w odpowiedniej odle-
g³o�ci.
- W czasie pandemii roz-

nosi³am ludziom do domów
do skrzynek pocztowych ta-
kie zeszyciki z zagadkami,
³amig³ówkami, to siê nazywa-
³o "Zagadkowy senior" - opo-
wiada pani Bogumi³a. - By³y
tego trzy edycje i to siê na tyle
spodoba³o, ¿e staramy siê na
ka¿dym spotkaniu co� tam na
³amanie g³owy sobie wymy-
�liæ. Czyli to s¹ albo jakie�
quizy, ³amig³ówki albo krzy-
¿ówki dla ka¿dego. Poszli-
�my w gimnastykê mózgu,
¿eby by³o co� na æwiczenie
pamiêci, spostrzegawczo-
�ci...

Seniorzy lubi¹ �piewaæ,Seniorzy lubi¹ �piewaæ,Seniorzy lubi¹ �piewaæ,Seniorzy lubi¹ �piewaæ,Seniorzy lubi¹ �piewaæ,

Szukaj¹ towarzystwa,
prze³amuj¹ w klubie uczucie
samotno�ci. Wszystkie gru-
py maj¹ swoje �piewniki, na
ka¿dym spotkaniu jest taki
muzyczny moment. I wszy-
scy z przyjemno�ci¹ �pie-
waj¹. Powodem do dumy
mo¿e byæ dzia³aj¹cy w "Z³o-

tej Jesieni" od szeregu lat
zespó³ " Belcanto ". Nadal
prowadzi go Florian Piecho-
wiak maj¹cy ju¿ 89 i pó³ roku.
Próby odbywaj¹ siê we wtor-
ki w godzinach 12-15. Nie-
dawno zg³osi³y siê do zespo-
³u cztery nowe panie. Bogu-
mi³a Janas-Burzyñska pod-
kre�la, i¿ pomimo pandemii
jest on zapraszany do wziê-
cia udzia³u w ró¿nych koncer-
tach. We wrze�niu uczestni-
czy³ w Festiwalu Piosenki ¯o³-
nierskiej i Patriotycznej Se-
niorów zorganizowanym przy
ulicy Stolarskiej, tradycyjnie
przez Dzienny Dom Pomocy
nr 1 - Klub "Centrum".
Ponadto zespó³ �piewa

trzy razy w roku podczas spo-
tkania na stadionie, na trybu-
nie dla seniorów. Kolejny taki
koncert jest zaplanowany na
listopad.
Pani Bogumi³a zwierza

siê: - Jestem zafascynowana
gwar¹ poznañsk¹. Na spo-
tkaniach czytamy rozmaite
teksty z tej gwary. Odbywaj¹
siê konkursy na znajomo�æ
s³ownictwa gwarowego.
Cz³onkowie KS "Z³ota Je-

sieñ" uczestniczyli równie¿ w

Seniorzy ze �Z³otej Jesieni�

tegorocznych imprezach zor-
ganizowanych w ramach Dni
Seniora. W Strzelnicy Spor-
towej DK "Jagiellonka" sied-
mioro z nich wziê³o udzia³ w
Turnieju Strzeleckim. Cz³on-

kowie klubu udali siê na wy-
cieczkê doMuzeumPrzyrod-
niczo-£owieckiego wUzarze-
wie. Odbyli tam spacer po
parku, zwiedzali muzeum z
przewodnikiem. Natomiast w

"Karczmie Le�nej" w Kobyl-
nicy posilili siê pierogami. KS
"Z³ota Jesieñ" chce pogodnej
jesieni ¿ycia...

TTTTTekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robertekst i fot. Robert
WWWWWrzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñskirzesiñski
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Ponadczasowi - �ladami dawnych lat

Wtorek, 28wrze�nia 2021
- z pozoru zwyk³a data w ka-
lendarzu, pewnie niewiele
osób jest w stanie przypo-
mnieæ sobie, co robi³o tego
dnia. My jednak doskonale
pamiêtamy i do teraz wspo-
minamy emocje oraz wra¿e-
nia jakie namwówczas towa-

rzyszy³y. To w³a�nie wtedy
niespodziewanie na Rataj-
skich Osiedlach pojawi³y siê
postaci z dawnych lat, które
zagubi³y siê w czasie i zb³¹-
kane szuka³y mo¿liwo�ci po-
wrotu do swojego �wiata! Na
ca³e szczê�cie zebra³o siê 5
dzielnych grup Seniorów, któ-

rzy postanowili owe postaci
wybawiæ z opresji, a przynaj-
mniej uczyniæ wszystko co w
ich mocy, ¿eby pomóc. Tak,
w wielkim skrócie, toczy³a siê
zorganizowana przez nas gra
miejska "Ponadczasowi -
�ladami dawnych lat". W role
fikcyjnych postaci wcielili siê
pracownicy kultury, wolonta-
riusze i seniorzy, którzy wy-
kazali siê ogromnym zaanga-
¿owaniem, pomys³owo�ci¹ i
odwag¹. Ich stroje, charakte-
ryzacja i przekonanie w od-
grywaniu swoich ról spowo-
dowa³y, ¿e gra nabra³a cha-
rakteru i realnego wymiaru.
Ka¿da Grupa Seniorów

mia³a do pokonania swój w³a-
sny szlak, na którym czeka³y
na ni¹ zb³¹kane postaci, a
razem z nimi ró¿ne pokusy,
zadania i ³amig³ówki, niekie-
dy nawi¹zuj¹ce do historii
Rataj. Grupy dysponowa³y
starannie przygotowanymbu-
d¿etem, stanowi¹cym nie-
odzown¹ pomoc w trudnych
sytuacjach, które pojawia³y
siê na drodze. I tak ka¿da
grupa dzielnie walczy³a o to,
¿eby pomóc napotkanym po-
staciom i przy okazji zdobyæ
jak najwiêcej punktów oraz
innych dodatkowych bonu-
sów. Grupom zale¿a³o na
osi¹gniêciu jak najlepszego
wyniku, bowiem dla uczestni-
ków przewidziane by³y atrak-
cyjne nagrody i upominki w
postaci m.in. biletów do te-
atru, biletów do kina, tomików
poetyckich, felietonów, ró¿-
nych gad¿etów i wiele innych.
A to wszystko za spraw¹
sponsorów, którzy zechcieli
w³¹czyæ siê do zabawy i wes-
przeæ nasz¹ inicjatywê.
W�ród sponsorów znale�li

siê: Chata Polska, Wydaw-
nictwoMiejskie Posnania, Te-
atr Polski w Poznaniu, Teatr
Tañca, Teatr Nowy, Kino Rial-
to, Termy Maltañskie oraz
Pizzeria Tivoli. To dziêki nim
w uczestników wst¹pi³ duch
rywalizacji, a ca³a gra zyska-
³a na atrakcyjno�ci.
Wielki fina³ wydarzenia

odby³ siê wDomuKultury "Jê-
dru�". Uczestnicy przy kawie,
herbacie i s³odkim poczêstun-
ku mogli odpocz¹æ, zrelakso-
waæ siê, ale te¿ po�miaæ siê i
wspólnie po�piewaæ podczas
kabaretowegowystêpu Klubu
Szyderców "Bis", którzy kapi-
talnie przygotowali swój wy-
stêp. Zaraz po nim nast¹pi³o
uroczyste og³oszenie wyni-

ków gry i wrêczenie nagród.
Przygotowanie ca³ego

przedsiêwziêcia by³o d³ugim
i czasoch³onnym procesem,
wymaga³o pracy ca³ego ze-
spo³u ludzi, którzy starali siê
zadbaæ o ka¿dy detal i naj-
drobniejszy szczegó³. By³o to
o tyle du¿e wyzwanie, ¿e taki
projekt realizowali�my po raz
pierwszy, zatem nie czeka³a
nas ¿adna droga na skróty.
Dzisiaj jednak mo¿emy po-
wiedzieæ, ¿e warto by³o prze-
znaczyæ ka¿d¹ minutê na
przygotowanie gry. Uczestni-
cy wydarzenia poproszeni o
wyra¿enie swojej opinii bar-
dzo ciep³o i serdecznie wypo-
wiadali siê o ca³ym projekcie,
zapewniaj¹c, ¿e wspaniale i

niestandardowo spêdzili czas
oraz z wielk¹ chêci¹ bêd¹
brali udzia³ w podobnych wy-
darzeniach. My jako organi-
zatorzy, mimo pocz¹tkowej
tremy i obaw czy wszystko
pójdzie zgodnie z planem, z
czystym sercem traktujemy
projekt za bardzo udany i je-
ste�my dumni z efektu koñ-
cowego. Nie wykluczamy, ¿e
w przysz³o�ci podejmiemy siê
realizacji kolejnych wydarzeñ
o takim charakterze.
Koncepcjê i scenariusz

gry przygotowa³a Monika Mi-
chaluk, natomiast organi-
zacj¹ ca³ego wydarzenia za-
jê³a siê kadra z Domu Kultu-
ry "Orle Gniazdo".

Ma³gorzata MelingerMa³gorzata MelingerMa³gorzata MelingerMa³gorzata MelingerMa³gorzata Melinger
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�Pracujê nad tym, aby zdobyæ z³oty medal olimpijski�
Karolina Naja � kajakarka, multimedalistka olimpijska (srebro -Karolina Naja � kajakarka, multimedalistka olimpijska (srebro -Karolina Naja � kajakarka, multimedalistka olimpijska (srebro -Karolina Naja � kajakarka, multimedalistka olimpijska (srebro -Karolina Naja � kajakarka, multimedalistka olimpijska (srebro - TTTTTokio 2020 K-2okio 2020 K-2okio 2020 K-2okio 2020 K-2okio 2020 K-2

500m, br¹z � Londyn 2012 K-2 500m, Rio de Janerio 2016 K-2 500m,500m, br¹z � Londyn 2012 K-2 500m, Rio de Janerio 2016 K-2 500m,500m, br¹z � Londyn 2012 K-2 500m, Rio de Janerio 2016 K-2 500m,500m, br¹z � Londyn 2012 K-2 500m, Rio de Janerio 2016 K-2 500m,500m, br¹z � Londyn 2012 K-2 500m, Rio de Janerio 2016 K-2 500m, TTTTTokio 2020okio 2020okio 2020okio 2020okio 2020
K-4 500m), mistrzyni �wiata i czterokrotna mistrzyni EuropyK-4 500m), mistrzyni �wiata i czterokrotna mistrzyni EuropyK-4 500m), mistrzyni �wiata i czterokrotna mistrzyni EuropyK-4 500m), mistrzyni �wiata i czterokrotna mistrzyni EuropyK-4 500m), mistrzyni �wiata i czterokrotna mistrzyni Europy, dwukrotna br¹zowa, dwukrotna br¹zowa, dwukrotna br¹zowa, dwukrotna br¹zowa, dwukrotna br¹zowa
medalistka igrzysk europejskich. Startuje i trenuje w barwach KS Posnania. Pomi-medalistka igrzysk europejskich. Startuje i trenuje w barwach KS Posnania. Pomi-medalistka igrzysk europejskich. Startuje i trenuje w barwach KS Posnania. Pomi-medalistka igrzysk europejskich. Startuje i trenuje w barwach KS Posnania. Pomi-medalistka igrzysk europejskich. Startuje i trenuje w barwach KS Posnania. Pomi-
mo zdobycia najwy¿szych laurów chce siêgaæ po wiêcej.mo zdobycia najwy¿szych laurów chce siêgaæ po wiêcej.mo zdobycia najwy¿szych laurów chce siêgaæ po wiêcej.mo zdobycia najwy¿szych laurów chce siêgaæ po wiêcej.mo zdobycia najwy¿szych laurów chce siêgaæ po wiêcej.

Co siê wydarzy³o, ¿e jakoCo siê wydarzy³o, ¿e jakoCo siê wydarzy³o, ¿e jakoCo siê wydarzy³o, ¿e jakoCo siê wydarzy³o, ¿e jako
dziecko usiad³a Pani w kaja-dziecko usiad³a Pani w kaja-dziecko usiad³a Pani w kaja-dziecko usiad³a Pani w kaja-dziecko usiad³a Pani w kaja-
ku, a chwilê pó�niej zaczê³aku, a chwilê pó�niej zaczê³aku, a chwilê pó�niej zaczê³aku, a chwilê pó�niej zaczê³aku, a chwilê pó�niej zaczê³a
Pani trenowaæ akurat tê dys-Pani trenowaæ akurat tê dys-Pani trenowaæ akurat tê dys-Pani trenowaæ akurat tê dys-Pani trenowaæ akurat tê dys-
cyplinê sportu, jak¹ jest kaja-cyplinê sportu, jak¹ jest kaja-cyplinê sportu, jak¹ jest kaja-cyplinê sportu, jak¹ jest kaja-cyplinê sportu, jak¹ jest kaja-
karstwo?karstwo?karstwo?karstwo?karstwo?
Pochodzê z Tychów.

Mieszka³am na osiedlu, które
znajdowa³o siê bardzo blisko
Jeziora Paprocañskiego. By³a
tam przystañ kajakowa. Tre-
nerzy nie organizowali nabo-
rówwszko³ach. Do klubu szu-
kali wtedy przede wszystkim
ch³opców. Tak zacz¹³ treno-
waæ brat kole¿anki. Ja te¿ siê
zg³osi³am, a ze mn¹ jeszcze
kilka innych dziewczynek.
Uda³o siê zorganizowaæ tre-
ningi tak¿e dla nas. Odbywa-
³y siê po lekcjach. Trenerami
byli ma³¿onkowie Sylwia i Ma-
rek Stanny � �wietni szkole-
niowcy, zawodowcy. Dziêki
nim rozpoczê³am �wiêtn¹
przygodê ze sportem i zosta-
³am do dzi�. Bra³am udzia³ w
rywalizacjach sportowych, we
wspólnychwyjazdach sporto-
wo-integracyjnych, w zawo-
dach okrêgowych, a pó�niej
ogólnokrajowych. Dziêki tre-
nerom dosz³am do tego miej-
sca, w którym jestem dzi�.
Wszystko zaczê³o siê w "ze-
rówce", dzi�mam31 lat i upra-
wiam tê dyscyplinê ju¿wyczy-
nowo.
Czy która� z kole¿anekCzy która� z kole¿anekCzy która� z kole¿anekCzy która� z kole¿anekCzy która� z kole¿anek

pod¹¿y³a t¹ sam¹ drog¹?pod¹¿y³a t¹ sam¹ drog¹?pod¹¿y³a t¹ sam¹ drog¹?pod¹¿y³a t¹ sam¹ drog¹?pod¹¿y³a t¹ sam¹ drog¹?
Tylko ja zosta³am w kaja-

ku. Z dziewczynamimamkon-
takt do dzi�. Ka¿da z nas
mieszka w innym rejonie Pol-
ski, niektóre z nich zosta³y w
Tychach.
Jak zJak zJak zJak zJak z TTTTTychów trafi³a Paniychów trafi³a Paniychów trafi³a Paniychów trafi³a Paniychów trafi³a Pani

przez Gorzów Wielkopolskiprzez Gorzów Wielkopolskiprzez Gorzów Wielkopolskiprzez Gorzów Wielkopolskiprzez Gorzów Wielkopolski
do Poznania?do Poznania?do Poznania?do Poznania?do Poznania?
W wieku 16 lat zdecydo-

wa³am siê trenowaæ na jesz-
cze wy¿szym poziomie. Roz-
poczê³am naukê w Szkole
MistrzostwaSportowego przy
I LO im. Kazimierza Wielkie-
go w Wa³czu. Taki wybór da³
mi mo¿liwo�æ po³¹czenia tre-
ningów z nauk¹. Po skoñcze-
niu liceum wyjecha³am do
Gorzowa Wielkopolskiego,
który na tamen czas by³ dla
mnie najlepszym rozwi¹za-
niem.Przez 10 lat trenowa³am
w barwach klubu AZS AWF
Gorzów. Moja kariera nabra³a
wtedy niezwyk³ego tempa.
Wiêkszo�æ czasu, poniewa¿
oko³o 250 dni w roku spêdza-
³am na zgrupowaniach kadry
olimpijskiej. Pozosta³y czas
po�wiêci³am na studia i rodzi-
nê.
I wtedy uda³o siê za³o¿yæI wtedy uda³o siê za³o¿yæI wtedy uda³o siê za³o¿yæI wtedy uda³o siê za³o¿yæI wtedy uda³o siê za³o¿yæ

w³asn¹ rodzinê...w³asn¹ rodzinê...w³asn¹ rodzinê...w³asn¹ rodzinê...w³asn¹ rodzinê...
...PoRio, w 2017 roku uro-

dzi³am Miecia, ale nied³ugo
pó�niej podjê³am wyzwanie,

by wróciæ na wysoki poziom
sportowy.Wmarcu 2018 roku
wróci³am na treningi. Na zgru-
powania wyje¿d¿ali�my z
moim partnerem i dzieckiem.
£ukasz jest ¿ó³nierzem i, kie-
dy z kolei on wraca³ do swo-
ich obowi¹zków, synem opie-
kowali siê dziadkowie lub
mieszkaj¹ca w Hiszpanii sio-
stra. Dziêki tej pomocy mo-
g³amspokojnie realizowaæ tre-
ning.
Zatrzymajmy siê na chwi-Zatrzymajmy siê na chwi-Zatrzymajmy siê na chwi-Zatrzymajmy siê na chwi-Zatrzymajmy siê na chwi-

lê przy dycyzji o macierzyñ-lê przy dycyzji o macierzyñ-lê przy dycyzji o macierzyñ-lê przy dycyzji o macierzyñ-lê przy dycyzji o macierzyñ-
stwie. Mogê siê tylko domy-stwie. Mogê siê tylko domy-stwie. Mogê siê tylko domy-stwie. Mogê siê tylko domy-stwie. Mogê siê tylko domy-
�laæ, ¿e nie nale¿a³a ona do�laæ, ¿e nie nale¿a³a ona do�laæ, ¿e nie nale¿a³a ona do�laæ, ¿e nie nale¿a³a ona do�laæ, ¿e nie nale¿a³a ona do
naj³atwiejszych. Jest Paninaj³atwiejszych. Jest Paninaj³atwiejszych. Jest Paninaj³atwiejszych. Jest Paninaj³atwiejszych. Jest Pani
przyk³adem, ¿e wszystkieprzyk³adem, ¿e wszystkieprzyk³adem, ¿e wszystkieprzyk³adem, ¿e wszystkieprzyk³adem, ¿e wszystkie
obowi¹zki mo¿na �wietnieobowi¹zki mo¿na �wietnieobowi¹zki mo¿na �wietnieobowi¹zki mo¿na �wietnieobowi¹zki mo¿na �wietnie
pogodziæ.pogodziæ.pogodziæ.pogodziæ.pogodziæ.
Tak, jednak chcê podkre-

�liæ, ¿e ka¿da kobieta jest inna
i ma inne potrzeby. Ja da³am
radê i mogê byæ czyj¹� inspi-
racj¹, co jednak wcale nie
oznacza, ¿e to jest jedyna
s³uszna decyzja. Uwa¿am, ¿e
niemo¿nawywieraæ na kobie-
tach presji zwi¹zanej zmacie-
rzyñstwem. Ka¿da z nas po-
winna wybraæ w³asn¹ drogê -
tak¹, która j¹ uszczê�liwi.
Nie trzeba by³o d³ugo cze-Nie trzeba by³o d³ugo cze-Nie trzeba by³o d³ugo cze-Nie trzeba by³o d³ugo cze-Nie trzeba by³o d³ugo cze-

kaæ, aby po ci¹¿y znów zoba-kaæ, aby po ci¹¿y znów zoba-kaæ, aby po ci¹¿y znów zoba-kaæ, aby po ci¹¿y znów zoba-kaæ, aby po ci¹¿y znów zoba-
czyæ Pani¹ na wodzie.czyæ Pani¹ na wodzie.czyæ Pani¹ na wodzie.czyæ Pani¹ na wodzie.czyæ Pani¹ na wodzie.
W 2018 roku w kajakowej

czwórce zdoby³y�my br¹zowy
medal mistrzostw �wiata. To
by³ pierwszymiêdzynarodowy
wynik po moim powrocie. To
wydarzenie da³o mi nadziejê
na realne szanse w Tokio.
2019 rok tak¿e by³ dla mnie
bardzo wa¿ny. Mia³y wtedy
miejsce mistrzostwa �wiata i
Europy, na których zdoby³y-
�my kwalifikacje olimpijskie.
Na te kwalifikacje szykuje siê
ca³y �wiat. Mówi siê, ¿e to jest
formalno�æ, ale jednak by³ to
dla mnie bardzo stresuj¹cy
czas. Kiedy p³ywa siê w �wia-
towej czo³ówce, to kwalifika-
cje mog¹ byæ trudniejsze ni¿
same igrzyska olimpijskie.
Pomimo stresu, uda³o namsiê
zrobiæ fajny wynik. Wtedy z
Ani¹ Pu³awsk¹ pierwszy raz
pop³ynê³y�my w miêdzynaro-
dowych zawodach na K2
500m i do³o¿y³y�my do tego
br¹z na K4 500m.
... Obie w barwach... Obie w barwach... Obie w barwach... Obie w barwach... Obie w barwach AZSAZSAZSAZSAZS

AAAAAWF Gorzów Wielkopolski.WF Gorzów Wielkopolski.WF Gorzów Wielkopolski.WF Gorzów Wielkopolski.WF Gorzów Wielkopolski.
Zupe³nie przy okazji uda-

³o nam siê stworzyæ nie tylko
szybk¹, ale tak¿e klubow¹
dwójkê. Liczy³y�my na to, ¿e
miasto zauwa¿y w nas na-
dzieje olimpijskie, jednak nic
takiego niemia³omiejsca. Tro-
chê mi tego zabrak³o. Uczel-
nia naswspiera³a, amiasto nie
by³o zainteresowane naszym
wynikiem sportowym. Tam
promowany jest przede

wszystkim ¿u¿el.
Dlatego nast¹pi³a zmianaDlatego nast¹pi³a zmianaDlatego nast¹pi³a zmianaDlatego nast¹pi³a zmianaDlatego nast¹pi³a zmiana

barw klubowych. Z Gorzowabarw klubowych. Z Gorzowabarw klubowych. Z Gorzowabarw klubowych. Z Gorzowabarw klubowych. Z Gorzowa
Wielkopolskiego przeprowa-Wielkopolskiego przeprowa-Wielkopolskiego przeprowa-Wielkopolskiego przeprowa-Wielkopolskiego przeprowa-
dzi³a siê Pani do Poznania.dzi³a siê Pani do Poznania.dzi³a siê Pani do Poznania.dzi³a siê Pani do Poznania.dzi³a siê Pani do Poznania.
Wydawa³o mi siê, ¿e spo-

ro robi³am dla klubu i miasta.
Bez ¿alu zaczê³am szukaæ
nowego rozwi¹zania. Potrze-
bowa³am wsparcia, aby siê
rozwijaæ. Trzeba pamiêtaæ, ¿e
kariera sportowca trwa zbyt
krótko. Skontaktowali�my siê
wiêc z Klubem Sportowym
Posnania i podjêli�my rozmo-
wy z prezesem Waldemarem
Witkowskim, które zakoñczy-
³y siê zmian¹ barw klubowych
na poznañskie. Oczywi�cie
by³o trochê zamieszania
wokó³ tego tematu. Zawszena
najwy¿szym poziomie repre-
zentowa³am kluby i miasta, w
których trenowa³am. Musia-
³am jednak pomy�leæ tak¿e o
tym, aby siê rozwijaæ. Chcia-
³am te¿ poczuæ niezwykle
wa¿ne dla sportowca wspar-
cie, które znalaz³amwPozna-
niu. Jestem zadowolona z tej
wspó³pracy.
W tym roku wW tym roku wW tym roku wW tym roku wW tym roku w TTTTTokio star-okio star-okio star-okio star-okio star-

towa³a Pani z m³odsz¹towa³a Pani z m³odsz¹towa³a Pani z m³odsz¹towa³a Pani z m³odsz¹towa³a Pani z m³odsz¹ Ann¹Ann¹Ann¹Ann¹Ann¹
Pu³awsk¹. Wcze�niej z inny-Pu³awsk¹. Wcze�niej z inny-Pu³awsk¹. Wcze�niej z inny-Pu³awsk¹. Wcze�niej z inny-Pu³awsk¹. Wcze�niej z inny-
mi wybitnymi kajakarkami.mi wybitnymi kajakarkami.mi wybitnymi kajakarkami.mi wybitnymi kajakarkami.mi wybitnymi kajakarkami.
Czy na wodzie trzeba siê ro-Czy na wodzie trzeba siê ro-Czy na wodzie trzeba siê ro-Czy na wodzie trzeba siê ro-Czy na wodzie trzeba siê ro-
zumieæ w jaki� wyj¹tkowyzumieæ w jaki� wyj¹tkowyzumieæ w jaki� wyj¹tkowyzumieæ w jaki� wyj¹tkowyzumieæ w jaki� wyj¹tkowy
sposób, aby osi¹gaæ najwy¿-sposób, aby osi¹gaæ najwy¿-sposób, aby osi¹gaæ najwy¿-sposób, aby osi¹gaæ najwy¿-sposób, aby osi¹gaæ najwy¿-
sze cele ?sze cele ?sze cele ?sze cele ?sze cele ?
Tak w³a�nie by³o z ka¿d¹

dziewczyn¹, z któr¹ p³ywamw
kajakowej dwójce, a ju¿ trochê
ich by³o. Najwa¿niejsz¹ moj¹
partnerk¹ we wcze�niejszych
latach by³a Beata Rosolska
(Miko³ajczyk). P³ywa³y�my ra-
zemnawcze�niejszych igrzy-
skach olimpijskich i na wiêk-
szo�ci imprez sportowych, w
tym na mistrzostwach �wiata
i Europy. Na przestrzeni ostat-
nich trzech lat stworzy³y�my
dwójkê z Ani¹. Pandemia po-
krzy¿owa³a nam plany i odby-
³o siê znacznie mniej imprez
miêdzynarodowych, na któ-
rych mog³y�my siê wspólnie
zaprezentowaæ. Jednak w
2019 roku razemsiêgnê³y�my
po srebrny medal mistrzostw
�wiata, srebrny medal mi-
strzostw Europy oraz laury
czyli srebrny medal na igrzy-
skach olimpijskich w wy�cigu
na K2 500mwTokio. Oczywi-
�cie, ¿e musimy czuæ flow.
Musi byæ miêdzy nami szcze-
ro�æ, zaufanie, wsparcie i nor-
malno�æ. Nasza dyscyplina
nie nale¿y do naj³atwiejszych,
a treningi bywaj¹ ciê¿kie, dla-
tego musimy trzymaæ siê ra-
zem. Ka¿da z nas jest na in-
nym poziomie wytrenowania.
Moja kariera trwa ju¿ 10 lat i
na pewno mój organizm ina-
czej znosi treningi. Maj¹ one

wp³yw nie tylko na mnie jako
zawodnika i kobietê, ale tak-
¿e na mój stan psychiczny.
Dlatego tak istotne jest wspar-
cie.
Medali nie by³obyMedali nie by³obyMedali nie by³obyMedali nie by³obyMedali nie by³oby, gdyby, gdyby, gdyby, gdyby, gdyby

nie trenernie trenernie trenernie trenernie trener TTTTTomasz Kryk.omasz Kryk.omasz Kryk.omasz Kryk.omasz Kryk. TTTTTooooo
cz³owiek, który doprowadzi³cz³owiek, który doprowadzi³cz³owiek, który doprowadzi³cz³owiek, który doprowadzi³cz³owiek, który doprowadzi³
WWWWWas na podium.as na podium.as na podium.as na podium.as na podium.
Z trenerem wpó³pracujê

od 2009 roku. Wtedy Tomasz
Kryk pracowa³ z lepszymi za-
wodniczkami, a ja zasila³am
kadrê m³odzie¿ow¹, która nie
by³a tak liczna jak dzi�. Wów-
czas by³ inny system szkole-
nia i nie by³o takiego wsparcia
ministerstwa. Tomasz Kryk
jednak sporo wymaga³, trze-
ba by³o siê bardzo anga¿owaæ
w trening. Ja jeszcze nie by-
³am do koñca gotowa, ¿eby
realizowaæ wszystkich za³o-
¿eñ, wiêc nasze drogi na
krótk¹ chwilê siê rozesz³y. Nie
poradzi³am sobie z treningiem
jesienno-zimowym, ale poka-
za³am swoj¹ dyspozycjêw ko-
lejnym sezonie. W dalszym
ci¹gu nie by³am w stanie re-
alizowaæ wszystkich za³o¿eñ
treningowych, ale potrafi³am
�wietnie pop³yn¹æ w zawo-
dach.W 2010 roku znalaz³am
siê w pierwszej czwórce pol-
skich kajakarek. Wtedy obu-
dzi³a siê nadzieja na sukces,
choæ by³am jeszczem³od¹ za-
wodniczk¹. Trener na prze-
strzeni tych wszystkich lat ju¿
zmieni³ podej�cie do m³odej
kadry. Zawodników traktuje in-
dywidualnie. Jest w tych rela-
cjach wiêcej zrozumienia. Nie
tylko ja potrzebowa³am czasu,
ale trener te¿ nabra³ do�wiad-
czenia. Jest dobrym szkole-
niowcem, który wyci¹gawnio-
ski. Je�li by³oby inaczej, nie
by³oby medali olimpijskich.
Trener wdro¿y³ system szko-
lenia wykorzystuj¹c wszystkie
mo¿liwo�ci z ministerstwa.
Walczy o �rodki, które powin-
ny byæ zapewnione w sporcie
wyczynowym, anie zawsze s¹
dostêpne, wspó³pracuje z Pol-
skim Zwi¹zkiem Kajakowym i
tak¿e tutaj szuka rozwi¹zañ.
Trener tworzy �wietny team,
choæ czasem to jemu brakuje
wsparcia. Sport przez du¿e
"S" jest sporym przedsiêwziê-
ciem, ale mam nadziejê, ¿e
tegoroczne wyniki pomog¹
znale�æ odpowiednie wspar-
cie.Chcemysiêgn¹æ ponasze
rezerwy. Pracujê nad tym, aby
zdobyæ z³oty medal olimpijski.
Pani partner to kanadyj-Pani partner to kanadyj-Pani partner to kanadyj-Pani partner to kanadyj-Pani partner to kanadyj-

karz £ukaszWkarz £ukaszWkarz £ukaszWkarz £ukaszWkarz £ukaszWoszczyñski.oszczyñski.oszczyñski.oszczyñski.oszczyñski. TTTTTooooo
przypadek czy w ka¿dym ob-przypadek czy w ka¿dym ob-przypadek czy w ka¿dym ob-przypadek czy w ka¿dym ob-przypadek czy w ka¿dym ob-
szarze najlepiej dogaduje siêszarze najlepiej dogaduje siêszarze najlepiej dogaduje siêszarze najlepiej dogaduje siêszarze najlepiej dogaduje siê
Pani jednak z osobami zePani jednak z osobami zePani jednak z osobami zePani jednak z osobami zePani jednak z osobami ze
swojej dziedziny?swojej dziedziny?swojej dziedziny?swojej dziedziny?swojej dziedziny?
Kiedy rozpoczyna³am ka-

rierê seniorsk¹ £ukasz by³ u
schy³ku swojej kariery. Jest
olimpijczykiem z Aten z 2004
roku, na tych igrzystach zaj¹³
pi¹te miejsce. Zna wyczyno-
wy sport bardzo dobrze, wie,
jak bardzo trzeba siê napra-

cowaæ, aby wystartowaæ na
igrzyskach. Kobiecie, która
uprawia ten sport równie¿ na
najwy¿szym poziomie, w³a-
�nie taka relacja wiele u³a-
twia. Dzi� £ukasz jest ¿o³nie-
rzem zawodowym, wst¹pi³ w
szeregi Wojska Polskiego.
Nie bez powodu mieszkaNie bez powodu mieszkaNie bez powodu mieszkaNie bez powodu mieszkaNie bez powodu mieszka

Pani z rodzin¹ w WPani z rodzin¹ w WPani z rodzin¹ w WPani z rodzin¹ w WPani z rodzin¹ w Wa³czu.a³czu.a³czu.a³czu.a³czu.
Znajduje siê tam CentralnyZnajduje siê tam CentralnyZnajduje siê tam CentralnyZnajduje siê tam CentralnyZnajduje siê tam Centralny
O�rodek Sportu i Przygoto-O�rodek Sportu i Przygoto-O�rodek Sportu i Przygoto-O�rodek Sportu i Przygoto-O�rodek Sportu i Przygoto-
wañ Olimpijskich, ale to niewañ Olimpijskich, ale to niewañ Olimpijskich, ale to niewañ Olimpijskich, ale to niewañ Olimpijskich, ale to nie
by³ powód takiego wyboru,by³ powód takiego wyboru,by³ powód takiego wyboru,by³ powód takiego wyboru,by³ powód takiego wyboru,
choæ bardzo dobrze siê z³o-choæ bardzo dobrze siê z³o-choæ bardzo dobrze siê z³o-choæ bardzo dobrze siê z³o-choæ bardzo dobrze siê z³o-
¿y³o.¿y³o.¿y³o.¿y³o.¿y³o.
£ukasz pochodzi z Wa³-

cza. Kiedy skoñczy³ swoj¹
karierê, a ja dalej wyje¿d¿a-
³am, to miejscem docelowym
sta³ siê Wa³cz. To w³a�nie tu-
taj znajduje siê te¿ jego jed-
nostka wojskowa. Rozwi¹za-
nia naszych decyzji znalaz³y
siê tutaj. Dodatkowo w Wa³-
czu jest Centralny O�rodek
Sportu i Przygotowañ Olim-
pijskich. Kiedy wraca³am do
sportu by³o mi ³atwiej miesz-
kaæ tutaj. Sporo zgrupowañ
odbywa³o siê w Wa³czu wiec
po treningach mog³am wra-
caæ do domu i do dziecka.
Poza tym s¹ tu piêkne jezio-
ra, nad którymi mogê biegaæ
i na których trenowaæ. Odnaj-
dujê siê tu nawet wtedy, gdy
nie jestem w systemie szko-
lenia kadrowego. Mam tutaj
idealne warunki do treningu,
którym pracujê ju¿ na swoj¹
warto�æ.
Spotykamy siê w Pozna-Spotykamy siê w Pozna-Spotykamy siê w Pozna-Spotykamy siê w Pozna-Spotykamy siê w Pozna-

niu przy okazji ró¿nych wyda-niu przy okazji ró¿nych wyda-niu przy okazji ró¿nych wyda-niu przy okazji ró¿nych wyda-niu przy okazji ró¿nych wyda-
rzeñ m.in w szko³ach. Jestrzeñ m.in w szko³ach. Jestrzeñ m.in w szko³ach. Jestrzeñ m.in w szko³ach. Jestrzeñ m.in w szko³ach. Jest
Pani zaanga¿owana w edu-Pani zaanga¿owana w edu-Pani zaanga¿owana w edu-Pani zaanga¿owana w edu-Pani zaanga¿owana w edu-
kacjê dzieci, opowiada Panikacjê dzieci, opowiada Panikacjê dzieci, opowiada Panikacjê dzieci, opowiada Panikacjê dzieci, opowiada Pani
o swojej historii, mówi o do-o swojej historii, mówi o do-o swojej historii, mówi o do-o swojej historii, mówi o do-o swojej historii, mówi o do-
�wiadczeniu. Jakie przes³anie�wiadczeniu. Jakie przes³anie�wiadczeniu. Jakie przes³anie�wiadczeniu. Jakie przes³anie�wiadczeniu. Jakie przes³anie
przy�wieca tym eventom?przy�wieca tym eventom?przy�wieca tym eventom?przy�wieca tym eventom?przy�wieca tym eventom?
Je�li po takim spotkaniu

które� dziecko trafi³oby na
przystañ na Maltê, to by³a-
bym szczê�liwa. Takie spo-
tkania to jednak g³ównie oka-
zja do tego, by powiedzieæ
dzieciom, ¿e my medali�ci
olimpijscy byli�my kiedy�
tacy, jak oni i mieli�my takie
same w¹tpliwo�ci. Chcemy
pokazaæ uczniom, która dro-

ga jest odpowiednia i w jaki
sposób powinno siê i�æ po
zwyciêstwo. Najwa¿niejsze,
by byæ konsekwentnym i s³u-
chaæ osób, które dobrze nam
¿ycz¹ i radz¹. Nie ka¿dy bê-
dziemistrzemolimpijskim, ale
ka¿dy mo¿e mieæ realny
wp³yw na swój rozwój osobi-
sty i tworzyæ w³asn¹ historiê.
Przygoda ze sportem jest
cudown¹ drog¹, co pokazuje
nie tylko moja historia, ale i
biografie wielu znanych spor-
towców. Uprawianie sportu
pomaga w przezwyciê¿aniu
swoich osobistych s³abo�ci.
Dodatkowo uprawianieDodatkowo uprawianieDodatkowo uprawianieDodatkowo uprawianieDodatkowo uprawianie

sportu od m³odych lat uczysportu od m³odych lat uczysportu od m³odych lat uczysportu od m³odych lat uczysportu od m³odych lat uczy
dyscypliny i kszta³tuje cha-dyscypliny i kszta³tuje cha-dyscypliny i kszta³tuje cha-dyscypliny i kszta³tuje cha-dyscypliny i kszta³tuje cha-
rakterrakterrakterrakterrakter.....
Zdecydowanie. Kiedy by-

³am w liceum to ju¿ my�la³am
jak studentka. Przemieszcza-
³am siê po ca³ej Polsce poci¹-
gami. W moim zakresie by³o
zadbanie o siebie - o to, by
mieæ czyste ubrania na zmia-
nê i co� co zjedzenia. Moje
kole¿anki zastanawia³y siê
nad tym pó�niej.
Zdradzi nam Pani swojeZdradzi nam Pani swojeZdradzi nam Pani swojeZdradzi nam Pani swojeZdradzi nam Pani swoje

marzenia?marzenia?marzenia?marzenia?marzenia?
Wszyscy ju¿ my�leli, ¿e

Karolina Naja koñczy treno-
wanie i ¿egna siê z kajakami.
Oczywi�cie przychodzi³a do
mnie taka my�l, jednak nie
potrafiê tego zrobiæ. Jeszcze
mogê i chcê trenowaæ. Zdro-
wie mi dopisuje, moja karie-
ra przebieg³a bez wiêkszych
kontuzji. Jestem spe³niona
zawodowo, poniewa¿ du¿o
osi¹gnê³y�my z dziewczyna-
mi, ale jeszcze mam marze-
nia sportowe. Je�li dostanê
odpowiednie wsparcie, a ju¿
takie obietnice siê pojawi³y, to
dlaczego nie kontynuowaæ
kariery? Na razie koncentujê
siê na przysz³ym roku czyli na
mistrzostwach �wiata i Euro-
py, a z roku na rok bêdê sta-
wiaæ kolejne kroki, a¿ do-
trwam do Pary¿a. Mam na-
dziejê, ¿e Pary¿ stanie siê tak
realny, jak Tokio.

Rozmawia³a WiolettaRozmawia³a WiolettaRozmawia³a WiolettaRozmawia³a WiolettaRozmawia³a Wioletta
£echtañska-B³aszczak£echtañska-B³aszczak£echtañska-B³aszczak£echtañska-B³aszczak£echtañska-B³aszczak
Fot. Maciej NowaczykFot. Maciej NowaczykFot. Maciej NowaczykFot. Maciej NowaczykFot. Maciej Nowaczyk
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Piêterko by³o znowu zaczarowane
W dniu 25 wrze�nia w

Domu Kultury �Na Piêterku�
odby³a siê czwarta edycja
Ratajskiego Festiwalu Iluzji �
Zaczarowane Piêterko�. W

imprezie wziê³o udzia³ ponad
100 dzieci, które ze wzglêdu
na covid, podzielone zosta³y
na 2 grupy. Podczas godzin-
nej wspania³ej zabawy,

uczestnicy festiwalu na w³a-
sne oczymogli siê przekonaæ,
¿e rzeczy niemo¿liwe s¹ wy-
konalne, a czarne mo¿e byæ
te¿ bia³e. Do zaczarowanego
�wiata magii i iluzji dzieci za-
proszone zosta³y przez Hat-
mana Show czyli B³a¿eja
�wiêszkowskiego orazCzaro-
dzieja Sabo czyli Grzegorza
Schmidta. Ci sympatyczni,
mieszkaj¹cy w Poznaniu m³o-
dzi ludzie, traktuj¹ iluzjê nie
tylko jako hobby, ale tak¿e
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jako sposób na ¿ycie. Dzieci
podczas pokazów, nie tylko
¿ywio³owo reagowa³y na
wszystkie sztuczki magicz-
ne, ale tak¿e bardzo chêtnie
zg³asza³y siê, aby razem z
iluzjonistami na scenie, cho-
cia¿ przez chwilê poczuæ siê
jak prawdziwy czarodziej.
Festiwal jak co roku prowa-
dzi³ iluzjonista � amator Ja-
cek Handke � kierownik DK
�Na Piêterku�, który nauczy³
wszystkie dzieci sztuczki ma-

gicznej z naparstkiem. Za rok
czeka nas 5 jubileuszowa
edycja �Zaczarowanego Piê-
terka�. Mamy nadziejê, ¿e od-
bêdzie siê nie tylko z udzia-

³em dzieci, ale tak¿e doro-
s³ych. Bêdzie znów magicz-
nie, zjawiskowo i weso³o.

Jacek HandkeJacek HandkeJacek HandkeJacek HandkeJacek Handke
Kierownik DK Na PiêterkuKierownik DK Na PiêterkuKierownik DK Na PiêterkuKierownik DK Na PiêterkuKierownik DK Na Piêterku

Tegoroczna edycja Fo-
rum Sportu i Biznesu Sport-
biz w Warszawie by³a ju¿ 19.
Podczas pierwszego dnia
wydarzenia uczestnicy mogli
wzi¹æ udzia³ w konferencji,
targach Sportbiz Expo oraz
wieczorze bran¿owym.
Drugi dzieñ przyj¹³ formê

warsztatów prowadzonych
przez wykwalifikowanych
szkoleniowców. Forum
zwieñczy³a uroczysta XVII
Gala Sportu i Biznesu, pod-
czas której wy³oniono laure-
atów w 13 kategoriach. Tego-
roczna edycja by³a inna od
poprzednich, poniewa¿ na-
grody przyznawano za okres
dwuletni: 2020-2021.

Wyboru zwyciêzców do-
konuje Kapitu³a Statuetek,
która sk³ada siê z bran¿o-
wych ekspertów, którzy po-
siadaj¹ do�wiadczenie oraz
wiedz¹ w tematyce sportu i
biznesu sportowego.
Miasto Poznañ zajê³o I

miejsce w kategorii "Miasto
Sportu". Statuetkê w imieniu
w³adzmiasta odebra³a Dyrek-
tor Wydzia³u Sportu dr Ewa
B¹k.
Kategoria "Miasto Sportu"

zadebiutowa³a podczas Fo-
rum Sportbiz w 2009 roku. To
trzeci raz kiedy Poznañ zo-
staje laureatem tej nagrody -
wcze�niej w 2010 oraz 2018.

Red RRed RRed RRed RRed RWWWWW

63. kartka z kalendarza
7 pa�dziernika 1958 r.

S¹dPowiatowy dlam. Pozna-
nia dokona³ rejestracji M³o-
dzie¿owej Spó³dzielni Miesz-
kaniowej "Osiedle M³odych"
w Poznaniu.
Pierwszym prezesem

Spó³dzielni zosta³ Jacek
Wiêckowski. Spó³dzielnia
zrzesza³a wtedy 70 cz³onków
i podjê³a starania o pierwsze
wskazania lokalizacyjne pod
budownictwo plombowe przy

ul. Bogus³awskiego i Rut-
kowskiego. Rozbudowa po-
wojennego Poznania w kie-
runku wschodnim sk³oni³a
w³adze Poznania do zago-
spodarowania prawego
brzegu Warty i w 1965 r.
Spó³dzielni powierzono bu-
dowê oraz eksploatacjê no-
wych osiedli mieszkanio-
wych na Ratajach w ówcze-
snej dzielnicy Nowe Miasto.
Pierwsze budynki oddano do

Efektywno�æ energetyczna budynków
W 2020 r. Veolia Energia

Polska S. A. w�ród swoich
pracowników og³osi³a Kon-
kurs Efektywno�ci Energe-
tycznej Budynków. Jago
g³ównym celem by³o opraco-
wanie nowych, innowacyj-
nych metod zwiêkszenia
efektywno�ci energetycznej
wielorodzinnych budynków
mieszkalnych budowanych
w technologii wielkiej p³yty w
latach 70. - 90. Ukierunko-
wanie konkursu na tego typu
budownictwo nie powinno
dziwiæ. Wynika to przede
wszystkim z wielko�ci zaso-
bów oraz standardu energe-
tycznego.
W ramach wspó³pracy

ze SM "Osiedle M³odych" w
Poznaniu przeanalizowano
kilkadziesi¹t budynków 18-
kondygnacyjnych. W trakcie
prac dokonano odpowied-
nich pomiarów, wizji lokal-
nych budynków oraz anali-
zy dokumentacji technicz-
nych. Ostatecznie wybrano
3: os. Piastowskie 40, os.os. Piastowskie 40, os.os. Piastowskie 40, os.os. Piastowskie 40, os.os. Piastowskie 40, os.
Czecha 79 i os.Czecha 79 i os.Czecha 79 i os.Czecha 79 i os.Czecha 79 i os. TTTTTysi¹cleciaysi¹cleciaysi¹cleciaysi¹cleciaysi¹clecia
7070707070,w których pilota¿owo re-
alizowane s¹ obecnie za³o-
¿enia projektowe grup kon-
kursowych. Oparte s¹ ona
na 3 wariantach (dla ka¿de-
go budynku 1 wariant) ró¿-
ni¹cych siê miêdzy sob¹
zakresem technicznym
wdra¿anych dzia³añ.

Organizatorzy wyszli z
za³o¿enia, ¿e najtañszanajtañszanajtañszanajtañszanajtañsza
energia to ta, której nie zu-energia to ta, której nie zu-energia to ta, której nie zu-energia to ta, której nie zu-energia to ta, której nie zu-
¿ywamy¿ywamy¿ywamy¿ywamy¿ywamy..... W zwi¹zku z czym
wdra¿ane technologie maj¹
za zadanie przede wszyst-
kim ograniczenie strat cie-
p³a, a dopiero w kolejnym
etapie jej ewentualne odzy-
skiwanie. Ich celem jest osi¹-
gniêcie efektu energetyczne-
go - zmniejszenie zu¿ycia
energii (a przez to ogranicze-
nie wydatków) oraz ekolo-
gicznego wyra¿anego przez
redukcjê emisji CO2.
Systemy wspomagaj¹ceSystemy wspomagaj¹ceSystemy wspomagaj¹ceSystemy wspomagaj¹ceSystemy wspomagaj¹ce

oszczêdzanie energii do-oszczêdzanie energii do-oszczêdzanie energii do-oszczêdzanie energii do-oszczêdzanie energii do-
tycz¹ nastêpuj¹cych kwestii:tycz¹ nastêpuj¹cych kwestii:tycz¹ nastêpuj¹cych kwestii:tycz¹ nastêpuj¹cych kwestii:tycz¹ nastêpuj¹cych kwestii:
� instalacji centralnegoinstalacji centralnegoinstalacji centralnegoinstalacji centralnegoinstalacji centralnego

ogrzewania;ogrzewania;ogrzewania;ogrzewania;ogrzewania;
� instalacji ciep³ej wodyinstalacji ciep³ej wodyinstalacji ciep³ej wodyinstalacji ciep³ej wodyinstalacji ciep³ej wody

u¿ytkowej orazu¿ytkowej orazu¿ytkowej orazu¿ytkowej orazu¿ytkowej oraz
� wentylacji.wentylacji.wentylacji.wentylacji.wentylacji.
Ponadto w ramach Kon-

kursu Efektywno�ci Energe-
tycznej Budynków realizo-
wana bêdzie kampania pn.
WWWWWy³¹cz-Zakrêæ-Oszczêdzaj,y³¹cz-Zakrêæ-Oszczêdzaj,y³¹cz-Zakrêæ-Oszczêdzaj,y³¹cz-Zakrêæ-Oszczêdzaj,y³¹cz-Zakrêæ-Oszczêdzaj,
dziêki której na specjalnych
ekranach zamontowanych w
budynkach na os. Czecha
79, os. Tysi¹clecia 70 oraz
siedzibie Zarz¹du - os. Pia-
stowskim 16 mieszkañcy

bêd¹ mieli okazjê zapoznaæ
siê z tzw. ekoporadami, któ-
re pozwol¹ im w ³atwy spo-
sób pozytywnie wp³ywaæ na
�rodowisko oraz w³asne
wydatki. Celem programu
informacyjno - edukacyjne-
go opracowanego przez
Fundacjê Veolia Polska jest
zainspirowanie mieszkañ-
ców do oszczêdzania ener-
gii i zasobów naturalnych
poprzez wskazanie prak-
tycznych pomys³ów przy-
datnych w ¿yciu codzien-
nym. Sk³ada siê on z kilku
bloków tematycznych: znaj-
dziemy tam podpowiedzi,
jak ¿yæ ekologicznie, z za-
chowaniem szacunku dla
natury (tzw. zasada zero
waste). Porady po�wiêcone
bêd¹ oszczêdzaniu wody,
pr¹du, segregowaniu odpa-
dów oraz dba³o�ci o �rodo-
wisko.
Zgodnie z zawartymi

umowami, koszty inwesty-
cyjne zwi¹zane z wdra¿a-
niem wspomnianych tech-
nologii ponosi Veolia Ener-
gia Polska S.A.

TTTTTekst: jtekst: jtekst: jtekst: jtekst: jt
Fot. Rados³awFot. Rados³awFot. Rados³awFot. Rados³awFot. Rados³aw
MaciejewskiMaciejewskiMaciejewskiMaciejewskiMaciejewski

u¿ytku w 1968 r. Najwiêkszy
"boom" inwestycyjny to lata
70. Wraz z budow¹ nowych
osiedli powstawa³y kolejne
Domy Kultury. Po 1989 r. w
nowych warunkach ekono-
miczno-finansowychw znacz-
ny sposób zosta³a ograniczo-
na budowa dalszych miesz-
kañ. Nie oznacza³o to jednak
przerwania zaplanowanych
prac. W po³owie lat 90-tych
powstawa³y nowe, ciekawsze

architektonicznie budynki.
Ostatnie inwestycje budow-
lane Spó³dzielni to bloki
mieszkalne oddane do u¿yt-
ku w 2001 r.
Wiêcej o historii Spó³-

dzielni i Rataj mo¿na znale�æ
na stronie osiedlemlo-
dych.pl.
Z okazji 63 urodzin za-

praszamy do odwiedzenia
portalu Cyryl i zapoznania siê
z 2 kolekcjami: Rataje, naj-
wiêksza budowa socjali-
stycznego Poznania | lata
60., 70. i 80. XX wieku oraz

Domy kultury na Ratajach
| 1970-1979 | Spó³dzielnia
Mieszkaniowa "Osiedle M³o-
dych".

TTTTTekst: jtekst: jtekst: jtekst: jtekst: jt
Foto: autor nieznanyFoto: autor nieznanyFoto: autor nieznanyFoto: autor nieznanyFoto: autor nieznany
zbiory SM "Osiedlezbiory SM "Osiedlezbiory SM "Osiedlezbiory SM "Osiedlezbiory SM "Osiedle

M³odych" w PoznaniuM³odych" w PoznaniuM³odych" w PoznaniuM³odych" w PoznaniuM³odych" w Poznaniu
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