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Witaicie Drodzy Uczniowie !

Mamy coś  dla Was absolutnie niesamowitego.
Trzymacie wł aś nie w rękach wydanie specjalne naszego

SZKOLNEGO MAGLA. A to nie byle co! Od początku roku

szkolnego nasza redakcja cięż ko pracował a nad tym

numerem. Jak to się zaczęł o? Otóż  udał o się uczniom

naszej szkoł y wraz z opiekunami dostać do Programu

MŁODY OBYWATEL, który jest realizowany przez

Centrum Edukacji Obywatelskiej. Mieliś my kilka
propozycji do wyboru, Wybraliś my zadanle - ' Reportaż

po sąsiedzku". Naszym zadaniem był o bliż sze poznanie

ludzi, którzy mieszkają w naszej dzieIniry mieliś my
poznać ich historię, pasję, zainteresowania, sposób na

ż ycie oraz ich codziennoś ć. Okazał o się to d]a nas nie

lada wyzwaniem. Nie wystarczył o usiąsc przy
komputerze i napisać artykuł , Musieliś my poszukać

ciekawych ludzi i przekonać ich, ż eby oporviedzieli nam

o sobie. Ruszyliś my do pracy. Spotkaliś my mnóstrvo

ciekawych ludzi, poznaliś my niesamowite historie,

dowiedzieliś my się, jak wyglądał o ż ycie rv naszej

dzielnicy 20 | at temu. Niektóre opowieś ci i ich

bohaterowie wzruszyli nas i na zawsze pozostaną

w naszej pamięci i naszych sercach.



Mamy dla Was historię ludzi, lł órzy na swojej drodze

poznali osoby gotowe nieś ć każ dego dnia
bezinteresowną pomoc. Odwiedziliś my jeden

z piątkowskich klubów seniora, już  teraz wiemy, ż e

wizyta w tym miejscu to początek niesamowitych

znajomoś ci. Poznaliś my też  muzyków,lł órzy dziś  mają

prawie czterdzieś ci lat a zespół  zał oż yli jak byli
w naszym wieku. Tu na Piątkowie się poznali, tu grają

i mieszkają. Spotkaliś my ludzi, | ł órzy od urodzenia są

związani z naszą dzielnicą. Opowiedzieli nam jak

wyglądał ykiedyś  nasze osiedla, szkoł ą przedszkole a co

najważ niej sze dowi e dzieliś  my się w co si ę b awili j  ak byli

wnaszymwieku.
Ach... my jak zwykle to samo, za duż o Wam zdradzamy.

Siadaj cie wygo dnie i czytaj cie.

Koł o Redakcyine

Numer przygotowalil Aleksandra Cwalina, Agata lankowiak, Gabriela

Przymuszał ą Daria Modliszewska, Amelia Kucharzewską Wiktoria Kalewska,

Konrad Dębski, Aleksandra Szmytke, Zofia Robakowską | akub Miechowicz,

Franciszek Nawrocki, Bartosz Kordek, Mauryry Pochylski, Emilia Czech, Jagoda

Klimczak

pod opieką: pani Izabelli Sporakowskiej-Mazur, pana Wojciecha
Wrotkowskiego oraz pani Marty Łapińskiej,

współ praca - pani Monika Krzyczyńska.



POMOC SĄSIEDZru

Od wielu ludzi moż na usĘszeć sł owa: ,,Chciał bym mieć fajniejsze,

lepsze ż ycie", Czasami takie stwierdzenie wydaje się być absurdalne,
wypowiadają je osoby, które mają dach nad gł ową, pomoc i zrozumienie od

innych, a takż e są zdrowe. Nie doceniają jednak tego, co mają - pod

dostatkiem jedzenia, ubrań, schronienie. Nie muszą chodzić  po ulicach i

prosić  innych o pomoc, bo same sobie v,rystarczają.

Ludzie powinni się cieszyć, ż e np. nie wychowują się w domu dziecka, nie

noszą tych samych i podartych ubrań, nie muszą chodzić  do schronisk dla

bezdomnych i z wielu innych niechcianych w naszym ż yciu przypadków.

Doceniajmy, jako dzieci, moż liwoś ć nauki, ponieważ  dla nas wydaje się

ocz5rwiste, ż ekaż de dziecko chodzi do szkoł y. Nie wszyscy jednak mają tak
dobrze. Weź my pod uwagę, np. dzieci z Afryki, z których tylko mniejsza

częś ć zyskuje wykształ cenie, pozostał e [w wieku 6 - 14 lat]  cięż ko pracują

fizycznienapolach lub w innych miejscach.
Gdy rzucamy torbami w szkole, nie zastanawiamy się, ile rodzice

musieli pracować, ż ebykupić  plecaki książ ki,
Reasumując, pod hasł em: ,,Ludzie nie doceniają tego, co mają']  kryje się

wiele przykł adów i ,,historii", Przytoczone powyż ej to tyiko cząstka. Na

ś wiecie jest mnóstwo osób, które nie potrafią cieszyć się ze swojego stafus
quo.Wyrz,,s,cająrzeczy do ś mieci, bo mają nowe, ale mogliby oddać je, na
przykł ad na jakąś  zbiórkę.

Szóstego listopada 2016 roku przeprowadził yś my wyrviad z Panią
Witkowską.
- Czy moż e się nam Pani przedstawić?
- Na imię mi Olga. Mam 32 lata. Moim męż em jest Krzysztof Jesteś my
rodzicami Filipka. Pracujemy w sł uż bach mundurowych,
- Proszę nam opowiedzieć coś  o Filipku,
- Filipek ma 7 lat. Chodzi już  do szkoĘ - Społ ecznej SzkoĘ Podstalvowej
i Gimnazjum Zakątek. Kiedy się urodził , to przez dfuż szy czas przebl,wał
w szpitalu w Warszawie w InsĘrtucie Matki i Dziecka, gdzie był  leczony,
Póź niej został  przewieziony karetką do szpitala mieszczącego się
w Poznaniu, przy ulicy Szpitalnej. Od tamtej pory jest pacjentem,
Ma zdiagnozowany Zespół  Dandy'ego-Walkera, Dodatkowo u Filipka
występuje wodogł owie, ma chorą nerkę [ a posiada tylko jedną) oraz
dziecięce poraż enie mózgowe, dlatego nie mówi, nie chodzi, sam nie potrafi
siedzieć, stać, jeś ć, pić iwymaga ciągł ejrehabilitacji.
- Jak Pani ł ączy pracę i obowiązki z opieką nad niepeł nosprawnym
dzieckiem?
- Trudno jest wszystko poł ączyć. Trzeba bardzo, bardzo nad tym pracować

i się mobilizować oraz angaż ować rodzinę w opiekę nad Filipkiem, Mam



pracę zmianową. Raz chodzę na rano, raz wieczorem. Razem, rodzinnymi
sił ami nam się udaje. Wymieniamy się z męż em i babciami.
- Czy opieka nad niepeł nosprawnym dzieckiem jesttrudna lub m ęcząca?
- Każ da opieka, zarówno nad dzieckiem, które jest zdrowe jak i
niepeł nosprawnym dla rodzica jest nieł atwa i męcząca. W przypadku
dziecka niepeł nosprawnego jest troszeczkę trudniej, gdyż  trzeba wszystko
podporządkować potrzebom swojej pociechy. Wyjazdy, nawette na zakupy,
muszą być przemyś lane, zorganizowane pod kątem Filipka. W moim
przypadku, z uwagi na to, ż e Filipek ma 7 | at obydwoje z męż em
nauczyliś my się organizacji czasu, podróż y - wł aś ciwie wszystkiego.
- Czyza| olppsazmienił  coś  wż yciubądź zachowaniu Filipka i Pani?
- No tak. Beti jest naszą wspólną przygodą. To dusza towarzystwa.
Traktujemy ją jak czł onka rodziny. Filipek czerpie duż o radoś ci z jej
towarzystwa, moż e ją dotykać, gł askać, sĘszy jak szczeka, Pies stanowi
dodatkową rehabilitację dla niego. Betucha też  go lubi. Nic mu zł ego nie
rob i, Nie pisz czy, gdy ją ciągnie mocniej, A on akceptuj e j  ą.
- | akwygląda rehabilitacja Filipka?
- Filipek ma rehabilitację w domu, Przy,leż dż a do niego pani. Ćwiczy na
pił ce, materacu, ma też  dodatkową rehabilitację w szkole. Wszystko
przebiega wedł ug gotowego planu opracowanego przez
wykwalifikowanego rehabilitanta. Syn uczy się novlrych dź więków, róż nych
bodź ców.
- Czy rehabilitacja Filipka jest kosztowna?
- Tak, na pewno. W szkole jest ona zapewniona, natomiast w domu
pokrywamy ją we wł asnym zakresie, Paniprzyjeż dż a d,o nas prywatnie i
my pł acimy jej za przyjazd,, zajęcia oraz róż nego rodzaju sprzęty, pił eczki,
zabawki sensoryczne - wszystko to musimy zapewnić sami naszemu
dziecku.
- | ak wygląda nauka Filipka? Czy są problemy z transportem?
- Nauka syna wygląda tah ż e ma on indywidualne nauczanie.Przyjeż dż apo
niego bus i razem jedziemy do szkoł y. Filipek ma zajęcia;  z mr,nyki,
rehabilitacyjne oraz spotkania z pedagogiem. Są one realizowane na
przemian. Podczas nich syn uczy się p oznawaćróż ne rzeczy,naprzykł ad na
muzyce sł ucha róż nego rodzaju dź więków zwierzą! poznaje je, częś ć
nawet potrafi naś ladować,
- | akwygląda opieka codzienna nad Filipkiem?
- Tak jaku każ dego z nas. Filipekwstaje, myje się, je ś niadanko, myje ząbki,
przebiera się i po kolei realizujemyplan dnia.
- W jaki sposób FilipekkomuniĘe się?
- Zracji tego, ż e Filipuś  nie mówi, musimy go obserwować. Czasami coś
pokaż e rączką, rzadko mu sięto zdarza, ale sątakie momenty.
- Czy ma Pani kontakt z innymi rodzicami dzieci chorujących na Zespół
Danyego-Walkera?
- Tak, kontaktuję się z innymi rodzicami. Wymieniamy się naszymi



doś wiadczeniami, pomysł ami na róż nego rodzaju zajęcia rehabilitaryjne,
- Jakie jest Pani największe marzenie?
- Moim największym marzeniem jest, ż eby Filipekbył  zdrowy, rozwijał  się,

poznawał  ś wiat. Chciał abym, by miał  kolegów i koleż anki, ale, przede

wszystkim, aby był  z wiekiem bardziej samodzielny - na tyle, na ile będą
pozwalaĘ mu jego moż liwoś ci,
- Czy zdarzył o się, ż e ktoś  ź le zareagował  na Filipka, np, ś miał  się z niego?

Jak się Pani wtedy czuł a?
- ZdarzaĘ się takie sytuacje i nie należ ał y one do przyjemnych. Każ demu
jestwtedyprzykro.
- Kiedy dowiedział a się Pani, ż e dziecko będzie niepeł nosprawne? Jaka był a

Pani reakcja natę wiadomoś ć?
- Ja się dowiedział am o tym, ż e Filipek będzie niepeł nosprawny miesiąc
przed jego urodzeniem, | aka był a moja reakcja? Na pewno był  to strach.

Wyobraź cie sobie, ż e idziecie na lekcję, zał óż my matemaĘki, i macie
niespodziewaną kartkówkę. Każ dy będzie przestraszony, również  ja był am
w tej sytuacji, ale zaczęł am się jakoś  oswajać z tą myś lą, Czytał am o
chorobie i pogodził am się z zaistniał ą sytuacją. Na początku był o to
wyzwanie, ale póź niej, z wiekiem ja i synek się poznawaliś my, nauczył am
się, na co Filipekreaguje dobrze, a nacoź le.
- W jakich sytuacjach oczekuje Pani pomocy?
- W jakich sytuacjach? W takich codziennych, na przykł ad podczas
wysiadania z autobusu pragnęł abym, ż eby ktoś  pomógł  mi sprowadzić
wózek lub aby ktoś  przytrzymał  drzwi przywchodzeniu na klatkę.
- Czy spotkał a Panią sytuacja, ż e ktoś  obcy zaproponował  Pani pomoc?
- TaĘ spotkał a mnie taka sytuacja, na przykł ad ostatnio przechodził a obok
mnie pani, też  z takim wózkiem. Siedział  w nim jakiś  chł opczyĘ pewnie jej

synek. Spytał a mnie, czy moż e mi pomóc. Tak się zdziwił am,
podziękował am.
- Czy sąsiedzi często proponują Pani pomoc? Jeś li taĘ to w jakich sprawach?
- Na pewno jestto bezinteresowna, częsta pomoc, Mogę | iczyćnasąsiadów
od początku, kiedy się tutaj wprowadziliś my. Każ dy wie, ż e Filipek jest

niepeł nosprawny, wymaga więcej wysił ku przy podstawowych
czynnoś ciach. Wiemy, ż e o każ dej porze dnia i nocy moż emy zastukać, czy
przedzwonić. Najczęś ciej prosimy, ż eby ktoś  nas gdzieś  podwiózł  na jakieś

umówione badanie,
- Czy uważ aPani,ż e pomoc sąsiadów jestważ na? Tak wielu ludzi mieszka
koł o siebie a czasaminawetniewiedzą jaksąsiad manaimię.
- Waż ne, ż eby znać sąsiadów, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będziemy
potrzebowali ich pomocy. Mił o jest też  się znać, wiedzieć, kto nad nami
mieszka, zwrócić  uwagę na czyjeś  mieszkanie, gdy sąsiad wyjedzie.
- | ak my, jako sąsiedzi bąd ź  szkoł a,moż emy pomóc Filipkowi?
- Jak już  wcześ niej mówił am, mieszkamy na maĘm osiedlu, w maĘrn
bloku, więc moż emy| iczyć na sąsiadów. A szkoł a? Nauczyciele mogliby



uś wiadamiać uczniów, mówić im, ż e są dzieci niepeł nosprawne i należ y
p atr zeć na ni e b ardzi ej ż y cz| iwie, p omagać im,
- lest Pani osobą niezwykle radosną, ciepł ą i energiczną. Skąd czerpie Pani
tyle sił y?
- Sama nie wiem. Kocha się swoje dzieci i każ dy rodzic staje przed róż nymi
problemami i, z uwagi na zadanie, jakie ma do wykonania, czerpie siĘ jest

zmobilizowany - przede wszystkim, dla swojej pociechy.

Najbliż szym sąsiadom Państwa Witkowskich rozdał yś my ankieĘ
d,otyczące pomocy sąsiedzkiej Filipkowi i jego rodzicom. Ankiety
wypeł nił o pięć rodzin.

Na pierwsze pytanie brzmiące: ,,CzyPani/Pan jako sąsiedzi pomagają

Filipkowi i jego rodzicom?" - wszyscy ankietowani odpowiedzieli
pozytywnie. Dwoje z nich odpowiedział o, ż e opiekował o się Filipkiem,
podczas gdy jego rodzice musieli wyjś ć z domu, Kolejne dwie osoby
przekazują na chł opca 1%  podatku bądź  rozdają ulotki znajomym i
rodzinie namawiając do dokonania wpł aty narzecz dziecka. | edna osoba
napisał a o podtrzymywaniu pozyLywnych reIacji.

Na drugie pytanie brzmiące: ,,| ak PanfPani myś li, czy pomoc
sąsiedzka jest waż na dla Państwa Witkowskich?" - wszyscy ankietowani
odpowiedzieli, ż e j  est.

Kolejnym pytaniem był o:  ,,Czy zdarzył o się, ż e pytani odmówili
pomocy? | eś li taĘ to w jakich sytuacjach?" Wszyscy oznajmili, ż e nie.

Ostatnie pytanie brzmiał o:  ,,Czy pomoc sąsiedzka jest waż na?"
Wszyscy odpowiedzieli, ż e tak. Uznali, ż e pomaganie sąsiadom jest istotne,

bo kiedyś  każ dy z nas moż e potrzebować wsparcia. Sami niejednokrotnie
się o tym przekonali, Sąsiedzi pisali, ż e pozytywne relacje poprawiają
komfort mieszkania w danym miejscu.

Dlaczego wybraĘś my Państwa Witkowskich iako bohaterów
naszegoprojektu?

Rodzice Filipka, to ludzie, I ł órzy na co dzień ł ączą trud wychowania
niepeł nosprawnego dziecka z odpowiedzia| ną pracą, Zmagają się z

wieloma problemami wynikająrymi z choroby syna, a jednocześ nie są

ciepł ymi, energicznymi i zaraż ająqmi radoś cią ludź mi. Otaczający ich
sąsiedzi ż yjąw pozytywnych relacjach z nimi oraz w ś wiadomoś ci, ż e jedni

na drugich m ogą| iczyć.Jestto doskonał yprzykł ad, ż e pomoc sąsiedzka jest

waż na, a sąsiad to nie Ęlko osoba, którą mijasz na spacerze, a| e też
przyjaciel, w którym moż esz mieć oparcie.

Reportaż  przygotował y:  Aleksandra Cwalina, Agata J ankowiak

oraz Gabńela Przymuszał a uczennice klasy 6c,

SzkoĘ Podstawowej nr 77 w Poznaniu



Z piqtkowskiego bloku do sł awy
W ramach projektu MŁODY OBYWATEL wrazz kolegami postanowiliś my
zrobić  reportaż  o ludziach z naszego sąsiedztwa. Ale kogo tu wybrać? W
naszej okolicy (poznańska dzielnica PiątkowoJ mieszkają setki ludzi.
Mijamy ich codziennie na osiedlu. Kim są ? Co robią? Jak wygląda ichĘcie?
Czym szczególnym mogą się wyróż niać? Myś leliś my o jakimś  sportowcu,
malarzu, pisarzu, znamy nawet jedną modelkę. W końcu wybraliś my i nie
był  to wybór przypadkowy, Nasz klasowy kolega w czasie wakacji podczas

realizacji innego projektu poznał  wokalistę zespoł u Psychodrama - Pawł a
Ziół kowskiego. Zgł osiliś my pomysł  naszej pani od polskiego I zabelli
Sporakowskiej - Mazur. Okazał o się, ż e ś wiat jest maĘ basista tego zespoł u
jest męż em naszej pani. I  tak zaczęł a się nasza przygoda.

Postanowiliś mywięcej dowiedzieć się o zespole, Kapelę tworzą:
Paweł  Ziół kowski - gitara elektryczna, wokal
Marcin Bąkowski - perkusia
Krzysztof Mazur - gitarabasowa
Tomasz Pradzyński -gitara elektryczna

Zróż nych internetowychź ródeł  dowiedzieliś my się, ż e ich muzyka
wcale nie jest prosta, Trudne teksĘ ostre tony. Ale nas to nie zniechęcił o,
wręczprzeciwnie, nasze zaciekawienie wzrosł o.
Najważ niejsze dla nas był o spotkanie z zespoł em, W końcu udał o się,

trzech z czterec| : l, muzyków zawitał o do naszej szkoł y. Na spotkanie
przyszli,, Paweł  Ziół kowski - wokalista i gitarzysta, Krzysztof Mazur -

basista oraz Marcin Bąkowski perkusista. W sali lekcyjnej opowiedzieli
nam wiele ciekawych rzeczy o sobie i swojej dział alnoś ci. Grupa powstał a
pod koniec lat dziewięćdziesiątych, Muzycybyli wtedytrochę starsi niż  my
ter az. Zapytali ś my i ch, j  ak to wszystko si ę zacz ęł o.

Skąd pomysł  na kapelę i skąd taka n azwa?
To był y trochę inne czasy niż  te obecne, Każ dy chciał  grać w zespole i być
sł awny, Mieliś my wtedy 13-14lat i chcieliś my zaŁoż yć wł asną kapelę. Nie
byliś my jedyni. PrakĘcznie w każ dym garaż u lub piwnicy odbywaĘ się
próby róż nych mł odzież owych zespoł ów. A nazwa zespoł u pochodzi od
naszych inspiracji.

I le czasu iuż  się znacie?
To trudne pytanie, większoś ć z nas pochodzi z Piątkowa i znamy się już
okoł o 20 lat. Nie Ęlko pochodzimy ztej dzielnicy, ale trzech z nas nadal tu
mieszka,

Gdzie odbywał y się /  odbywają się wasze próby?
W róż nych miejscach - w garaż ach, Akademii Rolniczej (obecnie
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Uniwersytet Przyrodniczv- przypis autorów tekstu] , w był ym budynku
radia, w Centrum Kultury Zamek, a aktualnie gramy w sali przy
ul. Doż ynkowej.

lak nazywa się wasz pierwszy utwór?
Dobre pytanie, pierwszy nasz zespoł owy utwór nazywał  się chyba

,,Psychodrama'i ten Ęrtuł  stał  się nazwą naszejkapeli.

Skąd czerpiecie pomysĘ na piosenki?
Kiedyś  pomysĘ na piosenki byĘ gł ównie inspiracjami od innych twórców.
Obecnie wyrobiliś my sobie wł asny sĘl. Teraz teksty czerpiemy zwł asnych
inspiracji, doś wiadczeń, ob serwacji rzeczywistoś ci.

Gdzie występuiecie na ż ywo?
Trudno powiedzieć, są to róż ne miejsca, kluby, festiwale. Nie wiemy, np,
gdzie będziemy występować za tydzień- moż e w Warszawie, a moż e na

Piątkowie?

} ak wspominacie swoj e dzieciństwo na Piątkowie?
Bardzo mił o wspominamy nasze dzieciństwo. W tamĘch czasach był o

ĘIko kilka bloków na Piątkowie, praktycznie większoś ć miejsc był a zajęta

budową nowych, czyli był  to dla nas olbrzymi plac zabaw (ś miech), Takie
miejsca był y bardzo niebezpieczne i był o tam wiele poważ nych wypadków
Ale kusił o nas, ż ebybawić się wniedokończonych budynkach (ś miech).

Wiemy, ż e chodziliś cie do naszej szkoł y. } akich nauczycieli z SP 17
nailepiei zapamiętaliś cie?
Na pewno dobrze wspominamy pana Tomasza Dominiaka, który uczył  nas
historii. Pamiętamy też  panią | olantę Maludę od geografii. Oczywiś cie
pamiętamypanią Reginę Pawelską - nauczycielkę muzyki.

Czy wszyscy czł onkowie zespoł u są w tym samym wieku?
No tak, wszyscy jesteś my w podobnym wieku . Między czterema osobami
sątrzy lata róż nicy,

Czylubicie to, co robicie?
Lepiej, jak czł owiek coś  robi, a nie tylko siedzi i nic nie robi. Tak moż na
powiedzieć. Trzeba mieć w ż yciu pasję. Oczywiś cie, ż e lubimy to co robimy
inaczej byś mytego nie robili.

Zespół  Psychodrama został  "odpytany " przez Bartosza Kordka, Jakuba Miechowicza

oraz Franka Nawrockiego, uczniów klasy 6c SzkoĘ Podstawowej nr 77 w Poznaniu,



Zabawy dzieci dawniej i dziś
Od dawna zastanawialiś my się z kolegami i koleż ankami z klasy, w

jakie zabawy bawili się nasi rodzice. Przecież  nie mieli komputerów,
laptopów czy telefonów komórkowych. Nadarzył a się okazja, ż eby tej
sprawie bliż ej się przyjrzeć, Zgł osiliś my się do projektu Mł ody Obywatel.
Wybraliś my zadanie o nazwie "Reportaż  po sąsiedzku". Postanowiliś my
przeprowadzić  v,rywiady z osobami w wieku naszych rodziców, które
wychował y się w naszej dzielnicy, czyli na poznańskim Piątkowie.
Bohaterami naszego reportaż u zostali:  pan Tomasz WawrzyniaĘ pani
I zabela Kańska oraz pani Katarzyna Malicka. Każ dy z nas spotkał  się z
jedną osobą. Z zainteresowaniem sł uchaliś my, w co bawił y się dzieci w
naszej dzielnicy 20 lat temu.

Bohaterem mojego reportaż u jest Tomasz Wawrzyniak,
trzydziestolatek od dzieciństwa mieszkająry na poznańskim Piątkowie. W
wywiadzie opowiedział  o zabawach, w które bawił  się jako dziecko.
Mauryry Pochylski - | akie był y zabawy, w które bawiĘ się dzieci w
czasach, kiedy Ty sam był eś  dzieckiem?
Tomasz Wawrzyniak-Za moich czasów, najczęś ciejz moimi kolegami z
podwórka grał em w ,,Króla". Taką grę, która polegał a na odbijaniu pił ki
noż nej od murka i każ dy, kto nie odbił , przegrywał , akaż dy , kto zostawał  na
polu gry miał  literkę ,,k" i inne literki !Ę/ razu król. Graliś my róvunież  w
,,cegieł ki". Taką formę gry w chowanego:. czas na schowanie był
Wznaczony przez wykopnięcie jak najdalej pił ki i ta osoba, która szukał a,
musiał a wziąź ć pił kę i wrócić  z nią do wyznaczonego miejsca, Wtym czasie
inni mogli się schować. Graliś my jeszczew ,,Warszawiankę" - w taką formę
gry w pił kę na jedną bramkę, w której jedna osoba stał a na bramce,
a pozostał e musiał y strzelić  gola i jak ktoś  nie trafił  w bramkę, to zajmował
miejsce bramkarza. To Ęle.
M.P. - | aka był a Twoia ulubiona zabawa?
T.W. - Ulubiona? To był y chyba,,cegieł ki']  bo najczęś ciej chowaliś my się pod

blokiem, w którym mieszka Maurycy teraz i to był o takie najfajniejsze. Tam

sobie budowaliś my jakieś  bazy pod oknami... Tak, bardzo mił o to
wspominam.
M.P. - Gdzie odbywał y się te zabawy?
T.W. - Najczęś ciej w pobliż u bloku, w którym mieszkał em, w najbliż szej
okolicy. Plac zabaw,trawnikpo drugiej stronie bloku od strony balkonów.
M.P, - | eszcze jedno. Jaka był a Twoia, taka wedł ug Ciebie, najciekawsza
przygoda z dzieciństwa, zĘch zabaw?
T,W - No, był o ich wiele, ale powiem sz czerzeterazż adna nie przychodzi mi
do gł owy... No nie wiem, jakaś  zbitaszybana balkonie, na parterze podczas



próby wykopnięcia pił ki, ż eby wybawić kolegów, którzy zostali zł apani
przez tego, który szukał . C oś  jeszcze?
M.P. - Nieiuż  nie. Dziękuię.
T.W.-Dziękuję.

Rozmowę przeprowadził  Maurycy Pochylski

Bohaterką mojego reportaż u został a mama mojego kolegi z klasy Pani
Izabela Kańska. Opowiedział a mi w co najczęś ciej bawił y się dziewczynki
moim wieku 20lattemu na poznańskim Piątkowie.
Emilia Czech - | ak wyglądał o Pani dzieciństwo?
Izabela Kańska - W czasach mojego dzieciństwa podwórka tętnił y ż yciem,
Dzieci spędzaĘ na dworze więcej czasu niż  w domu i szkole. Popularne
był y zabawy na trzepaku, gra w klasy, podchody, sznuł  dwa ognie.
Dziewczyny skakał y w gumę, skakankę, a chł opcy wybierali grę w pił kę i
kapsle. Nikt nie cierpiał  z powodu braku komórki, a kontakty towarzyskie
kwitł y,
E.C - Czym dzieci bawił y się w czasach pani dzieciństwa i jakie byĘ
popularne zabawki?
I .K. - W latach 80. zarówno sklepowe zabawki jak i ubrania był y
prawdziwym rarytasem. Wykonane ręcznie zabawki, które wymuszał y
tamte czasy, rozwijał y kreatywnoś ć. Prasowanki na koszulkach,
farbowanie w barwnikach i wiele innych pomysł ów dawał o niesamowitą
dumę z wł asnoręcznie zrobionych ubrań, a każ da rzecz kupiona w
Peweksie cieszył a bardziej niż  góra zabaweh którą teraz do dyspozycji
mają dzieci. Kiedyś  miał am lalkę, co miał a dwie lewe ręce. Był  to bobas i
był a z nim afera, Babcia i mama szył y ubrania dla mojego bobasa, Lalkę
Barbie kupił am za dolary, które przysł ał  mi wuj na Komunie. To był o
wielkie wydarzenie.
E.C - Co dzieci robił y w deszczowe dni?
I .K, - Kiedy padał  deszcz dziewczyny spotykał y się ze sobą i bawił y się
lalkami. Nie był o bajek w telewizji,poza dobranocką, lrtórej wyczekiwał o
każ de dziecko. Bardzo dobrze rekompensował  to pokaz slajdów, który
urozmaicał  czas, gdy nie moż na był o wyjś ć na dwór,
E,C. - Czy kiedyś  osiedle wyglądał o tak jak dziś ?
I . K. - Osiedle wyglądał o zupeł nie inaczej. Nie był o ż adnego sklepu, który
jest teraz. Był zato sklep, w którym kupował o się za dolary, Dolary był o
trudno zdobyć,W sklepach brał o się to, co był o. Produkowano wtedy za
mał o rzeczy, a kolejki w sklepach by} y bardzo dł ugie. W nielrtórych się
stał o parę godzin, Kiedyś  stał am w takiej kolejce zbabciąpo kawę,
E.C. - Jakie budynki stoją do dzisiaj na Piątkowie?
I .K. - Jednym z Ęch budynków jest Przedszkole im. Króla Maciusia L
Kiedy zaczęł am do niego chodzić  pachniał o nowoś cią. Chodził am też  do
Szkoł y Podstawowejnr 77, Był am chyba trzecim rocznikiem od początku
istnienia szkoĘ, Był ateż  inna szkoł a podstawowa, w której obecnie
mieś ci się Gimnazjum nr 11 i Liceum Ogólnokształ cące nr 15. Kiedyś  był a
takż e Stokrotka. Nie był o zato kaplicy ani koś cioł a na osiedlu | agieĘ
Nie był o takż e cał ego Ósiedla Zygmuńta Starego i Wł adysł awalagi"ł ł y.

Rozmowę przeprowadził a Emilia Czech
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Na bohaterkę mojego reportaż u wybrał am panią Kasię Malicką. To mama
Michał a i Piotrusia. W naszej dzielnicy pani Kasia mieszka od trzeciego
roku ż ycia, Zpasją opowiadał a o swoim dzieciństwie i zabawach z nim
zvńązanych.

} agoda Klimczak - O d kiedy mieszka Pani na Piątkowie?
Katarzyna Malicka - Od trzeciego roku ż ycia. Okres szkoĘ podstawowej
to czas spędzony na osiedlu Jana I I I  Sobieskiego. Razem z rodzicami i
starszym bratem mieszkał am w bloku nr 2na9 piętrze.
| . K. - W co iako dziecko lubił a się Pani bawić?
K. M. - Wówczas najpopularniejsze zabawy dla dziewczyn to był o skakanie
w gumę i przez skakankę, gdy sł yszał am, ż e moje koleż anki są już  przed
blokiem, szybko do nich doł ączał am, Grał yś my też  w kule duńskie, czyli
trafiał yś my szklanymi kulami do doł ka w piasku, A druga zabawa też  w
piasku to gra w kapsle. Robił o się butem trasy, po bokach lepił o się bandy z
piasku i grał o się kapslami, w których w ś rodku był a plastelina i naklejona
flaga,

| .K. -Awymyś lał yś cie z koleż ankami iakieś  swoje zabawy?
K. M. - Oczywiś cie, ż e tak. Bardzo oryginalna zabawa był a po skoszeniu
trawy przed blokiem. Teren był  duż y, więc trawy też  był o sporo i tę
skoszoną trawę ukł adaliś my na bardzo duż e kupki i tak powstawał  dom z
trawy i labirynt. Trawa sięgał a nam do pasa, więc super się w takim
labiryncie chodził o.
| . K. - Gdzie nai częś ciej odbywał y się Wasze zabawy, w jakim mieiscu?
K.M. - Gł ówne miejsce to był o boisko do koszykówki przed blokiem.
Graliś my moż e nie do końca w koszykówkę, ale w rzuty do kosza, stał o się
pod koszem i po kolei vlrykonywał o rzuĘ i zdobywał o punkty, Potem
pojawił  się również  stół  do ping-ponga i graliś my w dziesięć osób
jednocześ nie. Każ dy miał  paletkę i biegaliś my wokół  stoł u i ten kto nie
odbił  ten odpadał , Był o przy tym wiele zamieszania i ś miechu, ale
przynajmniej nie był ato nudna gra,

| .K. - | aka był a Pani ulubiona zabawa?
K.M. - Ponieważ  był am w klasie sportowej to jednak wszystko kręcił o się
wokół  koszykówki i najbardziej lubił am wychodzić  na boisko i grać w
kosza. Mieliś my codziennie dwie godziny wf, a w weekendy mecze i
turnieje. Najbardziej nas cieszył o to, ż e mieliś my na czas zawodów
zwolnienie z lekcji.
| .K. - A gdy padał  deszcz i nie moż na był o wyiś ć na podwórko?
K. M. - Zna| eź liś my na to sposób. Szliś my do pani dozorczyni po klucz do
suszarni, mówiliś my jej, ż e mama musi wlł viesić  pranie i po zdobyciu
klucza graliś my gł ównie w karty. Jednaz koleż anek interesował a się modą
więc przynosił a kosmeĘki i ciuszki, przebierał a nas i pozował yś my do
zdjęć.
J.K. -| akwyglądał Pani dzień po skończeniu zajęćwszkole?
K.M. - Po pierwsze duż o czasu zajmował o mi dotarcie do domu ze szkoĘ,
gdyż po drodze miał yś my peł no pomysł ów, najIepsze był o odprowadzanie
się, czyli po kolei każ dą dziewczynę odprowadzał o się do domu i czasami ja
odprowadził am koleż ankę, potem ona mnie. Po godzinie docierał am do
domu i od razu odrabiał am lekcje a mama w tym czasie przygotowywał a
obiad. Wydaje mi się, ż e wtedy nie był o takiej iloś ci zadań domowych, nie
był o też  internetu, a w telewizji, która był a czarno-biał a był a jedna bajka na
dobranoc.



} .K. - Czyplace zabawbył ytakie kolorowe jakteraz?
K. M. - NiesteĘ nie mieliś my takich placów zabaw, nasze place był y
metalowe, był o ich mniej i przed huś tawkami stał a kolejka chętnych dzieci.
} .K. - Pamięta pani iakąś  ś mieszną historię z podwórka?
K. M. - Kiedyś  spadł  deszcz i zatkał y się studzienki kanalizaryjne. Przed
blokiem był o wody tak po uda, Z klatek wybiegĘ dzieci na boso i w tej
wodzie i bł ocie biegaliś my, Potem przyjechał  wielki wóz i wypompował
wodę, pozostał o bł oto i nasze brudne nogi.

!.K. - Zb| iż asię zima, czy wtedy zimą też Ęł o inaczej?
K.M. - Spotykaliś my się na górce izjeż dż aliś my potrzy osoby na sankach,
leż ąc jedna na drugiej. Niestety moje drewniane sanki nie wytrzymał y i się
poł amaĘ więc poszł am do rodziców i powiedział am, ż e mają mi kupić
metalowe sanki.
} .K. - Bardzo dziękuję za rozmowę.
K.M. - Mił o mi, ż e mogł am cofnąć się do czasów beztroskiej zabawy i na
koniec chcę powiedzieć,ż e kocham Piątkowo i nie chciał abym mieszkać w
innymmiejscu,

Rozmowę przeprow adził a l ag o da Klimczak

Z wywiadów wynika, ż e dawniej dzieci więcej czasu spędzaĘ na dworze,
tam odbywał a si ę większ o ś  ć zab aw. Zab avł y opi san e przez p ana Tom asza,
panią I zabelę oraz panią Katarzynę są bardzo ciekawe, ale dziś  pewnie
mał o kto jezna, Dzisiejsze dzieci pewnie nawet o nich nie sĘszaĘ. Powrót
do starych zabaw był by ciekawy, moż na był oby je udoskona| ać i Łączyć z
dzisiejszymi zabawami, Koniecznie musimy o tym porozmawiaćznaszymi
szkolnymi koleż ankami i kolegami.

pani Izabela kańska w dzieciństwie. Nasza reporterka
z Katarzynq Malickq

Reportaż  przygotowali:  Maurycy Pochylski, Emila Czech oraz Jagoda Klimczak
z klasy 6c, uczniowie Szkoł y Podstawowej nr 77 w Poznaniu.
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klub seniora
W ramach poznawania swego najbliż szego otoczenia

postanowiĘś my odwiedzić  jedenz dział ających na osiedlach piątkowskich
k]ubów seniora. Nasz wybór padł  na klub Przyjaciele, Znajduje się on w
sąsiedztwie naszej szkoł y na osiedlu Bolesł awa Chrobrego. Moż na zadać
sobie pytanie;  Dlaczego seniorzy? Odpowiedź  zdaje się być oczywista -
każ dy znas ma babcię, dziadka i uważ aichzanajwspanialszych na ś wiecie,
Wokół  mieszka mnóstwo babć i dziadków, | ł órzy oprócz zabawiania
wnuków realizują swoje pasje i o tym chciał yś my porozmawiać,
Umówionego dnia stanęł yś my przed drzwiami klubu. MiaĘś my lekką
tremę. Zastanawiał yś my się, czy pytania, które sobie przygotował yś my są
odpowiednie. Zapukał yś my do drzwi. Od razu wszelkie wątpliwoś ci się
rozwiaĘ. Powitał a nas uś miechnięta, peł na sił  witalnych Pani Jadwiga.
Podś piewującpod nosem zapytał a,czy się napijemyherbaty, razem z niąna
stole pojawił y się ciastka.

W trakcie rozmowy okazał o się, ż e pani | adzia jest od dziesięciu lat
szefową klubu, który istnieje od ponad 30 lati jestjedną z najstarszych tego
typu placówek na Piątkowie. Na pytanie, jaki cel stawia sobie za nadrzędny,
powiedział a:  Wywoł ać uś miech na twarzach spotykających się tutaj ludzi.
Musimy uciekać od swoich codziennych problemów i tej naszej polskiej,
marudnej natury. W ł m dziele sekunduje jej Pani Wacia (Wacł awa), która
na spotkanie lekko się spóź nił a, a od wejś cia zawoł ał a kawy! Pani Wacia ma
donoś nygł os, ponieważ  cał e swoje ż yciezawodowe poś więcił a ś piewowi -
był a solistką wielu scen operowych w cał ej Europie i jeszcze dzisiaj jej

mezzosopran ma swoją moc. Ta bardzo sympatyczna pani (o wrodzonym
poczuciu humoru i wyjątkowo towarzyskiej naturze, zwykle otoczona
gromadką przyjaciół , na co zwróciĘ nasząuwagę pozostał e uczestniczki]
za najw aż niej sz e zadanie uważ a r ozś mieszanie czł onków klub u,
- Klub jest niewielki i ze względu na ograniczone warunki lokalowe duż ą
częś ć swojej oferty realizuje poza siedzibą. Co wtej ofercie jest? Wyjś cia do
kina, teatru i opery poznańskiej, wycieczki, np. do Biskupic, Ogrodu
Botanicznego czy Mielna.
- Co jeszcze się tutaj dzieje?
- Czytamy poezję, oglądamy filmy, a wszystko przy aromacie wł asnoręcznie
przygotowanej kawy. Ponadto spotykamy się z ludź mi, którzy
podpowiadają nam jak zachować sił y witalne dzięki wł aś ciwemu
odż ywianiu i ruchowi na ś wież ym powietrzu, a takż e zajęciom
z psychologiem. Odwiedził  nas też  policjant, który mówił  nam
o zagroż eniach dotyczących grupy seniorów | ednym z ciekawszych
spotkań w ostatnim czasie był o spotkanie zpaniąznającą się na pszczoł ach
i owocach ich pracy. Nade wszystko sł uchamy muzyki, jednak ten, kto
myś lał by, ż e starsze panie ograniczają się tylko do odsł uchu piosenek ze



swej mł odoś ci, srodze się zawiedzie, Ostanie wyjś cie był to koncert Macieja
Maleńczuka. W najbliż szych planach znajduje się wyjś cie na recital
Stanisł avrry Celińskiej.
-Apo coto Paniom?
- To taka nasza filozofiaż yciowa-trzebav,ł yjś ćz domu i dział ać. W domu
ludzie gasną. Moż na też  poplotkować, wymienić  się przepisami,
porozmawiać o róż nych zv,lyczajach. Pochodzimy z róż nych stron polski

[Zagł ębie, Pomorze, Mazowsze, Wielkopolska), zvńedzał yś my ś wiat, więc
jesto czym opowiadać,
- A jak ludzie tutaj trafiają? Co osoba, to inna historia, np. panią Wacł awę

namówił a teś ciowa synaz kolei inne panie przygonił a ciekawoś ć i tak już

zostaĘ ateraznie wyobraż ają sobie ż yciabeztych spotkań. Klub dla wielu
osób jest miejscem, do litórego przychodząwtedy, kiedy mają potrzebę. Nie

trzeba tutaj odhaczać się na liś cie. Jesteś my dla siebie grupą wsparcia na
dobre i zł e.

Ze wszystkimi paniami ś wietnie się rozmawiał o, czas szybko mijał , a

za oknem zrobił o się już  ciemno. Mamy nadzieję, ż e się jeszcze spotkamy i
porozmawiamy na ciekawe tematy,

O klubie seniora opowiedział y nam: Pani Wacł awa Górny-Rann, Pani

Jadwiga Mróz, Pani Krystyna Kusza, oraz Pani Renata Pakuł a.

Re p o rtaż  p rzyg otow ał y :  D ańa M o dlis z ew ska,Am eli a Ku ch arz ew ska,
Wiktońa Kalewska uczennice klasy 6c Szkoł y Podstawowej nr 77



DĄBRÓWru
MIEISCE KULTOWE NA PIĄTROWIE

Dąbrówka jest miejscem wypoczynku, spokoju i rozrywki. Mieś ci się tam
również  restauracja oraz biblioteka dla dzieci i dorosĘch. W naszym

arĘkule dowiecie się o niej wiele ciekawych informacji, np. jak się tutaj
pracuje, a jak pracował o w bibliotece, jak budowano ten budyneĘ

poznacie też  jego dokł adną historię. Zobaczycie również , jaka był a stara
Dąbrówka, jaka jest teraz, ata| ż e jakim zmianom uległ a.

Zapraszamy zatem do czytania.

'*  $ń:3ł ,,,lil3# 3'ł fiuT,!.y",uu

Konrad Dębski - Od kiedy pracuie Pani w Dąbrówce?
Magdalena Nowacka-Odpaź dziernika 2008 roku i od tamtego czasu
jestem też  bibliotekarzem.
K.D. -Dlaczego, wybrał a Pani zawód bibliotekarki?
M.N,-Dlatego, ż e bardzo kocham czytać książ ki, z nimi obcować i
oczywiś cie lubię też  moich czytelników.
K.D. -Czy, lubi Pani swój zaw 6 d?
M.N.-Bardzo lubię, dlatego ż e poznaje zarówno książ ki jak i ludzi, Mogę
pomagać czytelnikom wybierać książ ki i odkrywać róż ne ciekawe ś wiaty,
sprawnie rozwiązywać problemy, Jestto bardzo interesujące.
K.D. -| ak się Pani pracował o dawniej w bibliotece?
M,N,-Wtedy biblioteki nie był y skomputeryzowane i komputerem
bibliotecznym był  katalog, Był  on zbudowany z takich karteczek. Na Ęch
kartkach był a cał a wiedza biblioteczna: o wszystkich książ kach, autorach i
innych rzeczach, które są w bibliotece. Nigdy nie pracował am z takim
katalogiem, dlatego ż e od początku swojej pracy uż ywał am systemu
komputerowego, Myś lę, ż e te stare biblioteki miał y swój uroĘ a panie
bibliótekarki sobie ś wietn ie radził y zodszukiwaniem książ ek i informacji o
nich. Sądzę jednaĘ ż e wtedy był o duż o trudniej niż  teraz. W tym momencie
mamy do dyspozycji cał y internet i katalog komputerowy, w którym
wszystkie informacje moż emy odszukać natychmiast. Mał o tego, moż emy
przeszukać zbiory innych bibliotek będąrych zupeł nie w innych miejscach
Polski, a nawet na drugim końcu ś wiata. Kiedyś  nie był o takich moż liwoś ci.
K.D. -Czy pamięta Pani czasy, iak nie był o takiego duż ego osiedla?
M.N.-Pamiętam, ponieważ  na Piątkowie się wychował am i tu był a też
biblioteka Raczyńskich w bloku numer 8. Był a to malutka biblioteka w
mieszkaniu, a jeszcze wcześ niej niezupeł nie na Piątkowie, ale na granicy z
Podolanami mieś cił a się filia Biblioteki Raczyńskich, Do tej filii jako
dwunastoletnia dziewczynka wyprawił am się sama, by wypoż yczyć nowe
książ ki. Był o to bardzo daleko, jednakbardzo często tam chodził am. To był y
dwie pierwsze biblioteki tu w okolicy. Pod koniec lat osiemdziesiątych
powstał a biblioteka w Dąbrówce, która został a przeniesiona z ulicy Palacza
- z powodów lokalowych biblioteka został a zamknięta, a jej zbiory
przeniesione tutaj. Od otwarcia Domu Kultury Dąbrówka biblioteka
mieś cił a się tylko u góry, gdzie teraz jest biblioteka dla dorosł ych.



Od dziewięciu lat otwarta również  jest też  ta częś ć biblioteki dla waszycĘ
rówieś ników i mł odszych dzieci, Mamy tu do wykorzystania 720m'
z książ kami, filmami, audiobookami, czasopismami - wszystkim, co moż e
zainteresować mł odego czł owieka.
K. D. -} ak Pani myś li, czy b ar dzo zmi enił a si ę D ąbrówka?
M.N.-Tak, ponieważ  kiedyś  w Dąbrówce funkcjonował o kino. Oprócz
biblioteki, kino też  był o bardzo często odwiedzane przeze mnie, a pozaĘlm,

nie przybył o nowych moż liwoś ci. Zawsze był a tutaj restauracyjka,
biblioteka, miejsca do spotkań w róż nych grupach czy warsztatach
literackich, plastycznych. To się zawsze tutaj odbywał o, jednak brakuje
dawnegokina.
Aleksandra Szmytke-Kiedy był o więcei czytelników w bibliotece
dawniei czyobecnie?
M.N.-Przezwiele latliczba czytelników rosł a, więc myś lę sobie, ż e teraz jest

więcej czytelników ze względu na ł atwiejszy dojazd,
A.S-Czy przychodzi duż o dzieci do biblioteki?
M,N.-Tak, duż o dzieci przychodzi teraz do biblioteki. Chcą vł ypoż yczać
książ ki, ale uczęszczają również  na lekcje biblioteczne, warsztaty,
np. ,, Jesień z Książ ką", ,,W Pustyni i W Puszczy", czy ,,Lato zKsiąż ką" oraz
też wferie zimowe.
A.S,-Co uważ a Pani o miejscu Dąbrówka?
M.N.-Bardzo je lubię. Uważ am, ż e ma ś wietne poł oż enie, ponieważ  ł atwo
do niej dotrzeć nie Ęlko okolicznym mieszkańcom.
A,S.-Czy widział a Pani jak budowano Dąbrówkę?
M.N,-Tak, widział am jak budowano osiedle. Moi dziadkowie mieli bardzo
blisko dom i mogł am obserwować jak się buduje osiedle i Dąbrówka,
Powiem wam coś  w tajemnicy... Był am w waszym wieku, a moż e trochę
mł odsza, jak się zaczęł y te budowy i miał am ogromną ochotę bawić się na
tych wykopach, ponieważ  to zawsze kusi, gdy jakieś  ciekawe pomysĘ z
książ ek przygodowych przychodził y mi do gł owy i chciał am poszaleć na
górkach i doł kach jak kowboj z powieś ci Wernica. NiesteĘ rodzice nie
pozwalali mi imusiał am oglądać budowę z daleka.

Na zdięciu dziennilratze z bohatelI rą
leporł iiu panią !| agdą

.



HI  STO RIA BIBLI  OTERI  RACZYŃ SKI  CH
Biblioteka Raczyńskich powstał a z fundacji Edwarda hrabiego

Raczyńskiego - wielkopolskiego magnata, dział acza społ ecznego,
mecenasa sztuki i nauki, autora oraz wydawcy. Otwarcie Biblioteki
nastąpił o 5 maja 7829 r, Raczyński chciał , aby ta pierwsza, dostępna dla
wszystkich biblioteka w Wielkopolsce stał a się regionalnym oś rodkiem
kultury polskie j  pod zaborem pruskim,

Przeznaczeniem Biblioteki Raczyńskich był o [ i jesttakdo dziś J, abyw
jej czytelni kazdv obr,rvatel miał  prawo z niej korzystać.

:  Początkowo dostępnych był o 13
lub 17 tysięcy woluminów,
pocho dzących z rodzinnych
zbiorów Raczyńskich, Księgozbiór
stopniowo się powiększał  dzięki
staraniom Edwarda Raczyńskiego i
Józefa Łukaszewicza - jego
b ibliotek arza, Organem
zarządzającym biblioteką, zgo dnie
ze statutem, był o Kuratorium. Po
smlercl s yna Edwarda

FOł . l. Biblioteka Raozyńslich *  1833 tolru Raczyńskiego - Rogera, w 7864 r.

Źródł o:  ł u* .poznan.pl
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Odzyskanie przez Polskę niepodległ oś ci zmienił o sytuację Biblioteki
Raczyńskich.W t924 r. miasto Poznań przejęł o ją na swoje utrzymanie.
Pierwszym dyrektorem książ nicywwolnej Polsce był Antoni Bederski, a od
7928 r. aż  dowybuchu I I  wojny ś wiatowej - Andrzej Wojtkowski.

pod zaborem pruskim.

bibliotecznych.
Po rvojnie Biblioteka rozpoczęł a swą

dział alnoś ć rv budynku po dawnej szkole
przy ul, Sw, Marcin 65 (w latach 795I -7989
ul. Armii Czerwonej), Zgromadzono w nim
ocalał e resztki róż nych księgozbiorów z
terenu cał ego miasta. Od 1,949 r, rozpo
takż e tworzenie ogólnomiejskiej sieci
punlitów b ibliotecznych.

Foł . 2. Znisrorony gmaoh Biblioł eł i
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td. 3.Bibliotet(. przy ul Śł . Marcin
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Po wojnie bibliote} a rozpoczęł a swą dział alnoś ć w budynku po
dawnej szkole przy ul. Sw. Marcin 65 (w latach 1951-1989 ul, Armii
Czerwonej). Zgromadzono w nim ocalał e resztki róż nych księgozbiorów z
terenu cał ego miasta, Od 1949 r, rozpoczęto takż e tworzenie
ogólnomiejskiej sieci filii i punktów bibliotecznych.

W 1956 r. został a zakończona odbudowa zabytkowego gmachu przy
placu Wolnoś ci - zlokalizowano tam niektóre agendy biblioteczne oraz
zbiory specjalne biblioteki.

Frontowa elewacja budynku wzorowana jest
na paryskim Luwrze. Na cokole stoi dwanaś cie
par ż eliwnych, wykonanych w porządku
korynckim kolumn, na których wspiera się
belowanie podtrzymujące strop zwieńczone
balustra dą częś ciowo zakrywającą
czterospadowy dach layty miedzianą blachą. Na
osi symetrii znajduje się trójkątny detal
architektoniczny w stylu rzymskim zwany
tympanonem. Cofnięcie pierwszego i drugiego
piętra stworzył o loggię, której sufit zdobią
stiukowe ornamenty. Przed biblioteką stoi
pomnik fontanna Higiei,
W latach 2070-2073 realizowano budowę
nowego skrzydł a biblioteki od strony Al.
Marcinkowskiego, lł tóra pozwolił a na lepsze
wyeksponowanie bibliotecznych zbiorów.

FOt. 4. Biblioteka po 1956 roku
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od | lei [ larcinł owsł iego

Źródł o:  ww.ł ikipedia.org

DzięĘemy, ż e prześ | edziliś cie z nami historię Dąbrówki, Mamy nadzieję,
ż e podobał  się Wam nasz reportaż ,Liczymy,ż e odterazbędziecie z jeszcze
większą chęcią odwiedzać to znane miejsce kultury i sztuki Piątkowa. Kto
wie, moż e zechcecie dokł adniej zapoznać się z duż ym zbiorem bibliografii
gromadzonym latami przez rodzinę Raczyńskich : )

Reportaż  przygotowali:  Konrad Dębski, Zofia Robakowska
oraz Aleksandra Szmytke z klasy 6c,

uczniowie SzkoĘ Podstawowej nr 77 w Poznaniu.
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