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KWIECIEŃ-MAJ

WINIETA

SKRÓCONY LOGOTYP
Najważniejsze punkty:
1. W lewym górnym rogu - logo Poznania, które nie może
ulegać modyfikacji, zarówno pod wzgl. wielkości, jak i
kolorystyki i czcionki. W przypadku konfliktu
kolorystycznego należy zastosować białą wersję znaku
POZnan na podłożach błękitnym (100% cyan, 75%
magneta) lub ciemniejszym, kolor gwiazdki bez zmian.
2. Tytuł główny - czcionka STARWARS 78, tekst
ozdobny.Potytuł umieszczony nad tytułem głównym po
prawej stronie - czcionka ARIAL 18 bold, kapitalik, tekst
ozdobny.
2. W linii poziomej umieszczać należy:
- z lewej strony NR kolejny wydania ,a po ukośniku rok
wydania. Czcionka ARIAL 14 wersalik,
- z prawej strony miesiące wydania połączone
myślnikiem. Czcionka ARIAL 14 wersalik.
3. Kształt, czcionka i rozmieszczenie elementów
składowych winiety nie może ulegać modyfikacji.
Kolorystyka winiety (za wyjątkiem logo Poznania - patrz
p.1) powinna być dostosowana do zastosowanego tła.

Sam bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie.			
Mahatma Gandhi
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Rzemieślniczy Jacht Klub Poznański
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Pani Wiosenki”, a młody miłośnik doświadczeń wystąpił z „Pokazem
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Z PRACMIASTA
ZARZĄDU
I RADY OSIEDLA
KIEKRZ / WOKÓŁ JEZIORA KIERSKIEGO. ŻEGLARZE
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POZNANIA.
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Humory
dopisywały, chęć wspólnej zabawy również, a zorganiRozmawiała: Urszula Filimon - Kucharska
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Urszula Filimon-Kucharska
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Niepubliczne Przedszkole „Cudak” wystawiło spektakl pt. „Porwanie
Pani Wiosenki”, a młody miłośnik doświadczeń wystąpił z „Pokazem
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Od tamtych wydarzeń minęło już wiele lat i tylko w pamięci najstarszych mieszkańców pozostają wspomnienia popołudnia 22 lipca 1948, gdy na Jeziorze Kierskim rozegrały się dramatyczne wydarzenia, spisane przez jedną z najsłynniejszych
żeglarek związanych z Jacht Klubem Wielkopolski, Janinę Kwaśniewską, które poznać można za pośrednictwem strony internetowej http://www.kwasniewska.pl/wspomnienia/pocz.htm.
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NAD JEZIOREM
KIERSKIM.
WSPOMNIENIA
RADNI OSIEDLA
KIEKRZ
2015 -2019
Teresa Jackowiak

GuruMedia
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Rozpocząłem
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Sławomir Fiszer o sobie:
Działalność społeczną rozpocząłem już w szkole podstawowej, pomagając przy organizacji festynów parafialno-osiedlowych
na Wildzie. Przez kilka lat byłem wiceprezesem Towarzystwa Ministrantów przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego, gdzie odpowiadałem za rozwój tej grupy. Od 8 lat mieszkam na terenie Osiedla Kiekrz. W czerwcu 2014 r. współorganizowałem wraz ze społecznikami
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Andrzej Fiszer

SKANDAL? A MOŻE
PRÓBA ZWRÓCENIA
UWAGI NA PROBLEM…

Niepubliczne Przedszkole „Cudak” wystawiło spektakl pt. „Porwanie
Pani Wiosenki”, a młody miłośnik doświadczeń wystąpił z „Pokazem
Wesołego Chemika”. Panie Urszula Filimon-Kucharska i Halina ŚleEcho
Kiekrza dwa konkursy sprawdzające wiedzę na tedzińska przeprowadziły
mat Jeziora Kierskiego oraz 25-lecia demokracji w Polsce, w których
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Chrystian Szpoper Gospodarstwo Rybackie
Agnieszka KuleszaJezioro Kierskie
urodzona w lipcu 1975 roku w Poznaniu.
W 2000 roku ukończyła historię na Wydziale
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W tym czasie pogłębiałam swoją wiedzę i zamiłowanie do stadnia 22 lipca 1948, gdy na Jeziorze Kierskim rozegrały się drarodruków, biografii artystycznych i projektów. Zwłaszcza praca
matyczne wydarzenia, spisane przez jedną z najsłynniejszych
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i ławki.
Gdy decyzją władz sportowych w Warszawie w 1950 r. działal- wiezionych
scem wyjątkowym. Mimo że pracujemy najczęściej w centrum
górskie,
szczególnie
w Sudetach
po
polskiej Okazja
i czeskiej
stronie.
ność
żeglarskich
kół
ZWM
i
ZMP
została
zlikwidowana,
żeglarze
Te
dzieje
pamiętają
już
tylko
niektórzy.
do
wspomnień
Poznania lub poza nim, spokój i ciszę odnajdujemy najczęściej
przeszli
do innych
kierskich
klubów.
marzycieli
Jeżyc
nie za- już za rok, gdy klub obchodzić będzie 45-lecie działalności na obecna
osiedlu
w swoich
ogrodach
czy Trójka
nad jeziorem.
To,zco
mi osobipomniała
o
swej
pasji
i
postanowiła
utworzyć
Jacht
Klub
„Szkwał”
ście przeszkadza najbardziej i co chciałbym zmienić, to kwestia nej przystani.
przy KM ZMSdzikiej
w Poznaniu,
zapraszając
do od
współpracy
Bolesława
zaniedbanej
plaży nad
jeziorem:
ŻMKS-u po
mostek
Knasieckiego,
Sylwestra
Urbaniaka,
K.
Śmigla,
A.
Przybylskiego,
Na podstawie klubowej kroniki opracowała
przy ujściu Samy, a także stan nieutwardzonych dróg na osiedlu.
J. Szymańskiego.
Klub był się
bardzo
aktywny winfrastruktury
latach 1957–1973.
Urszula Filimon-Kucharska
Dodatkowo
przydałoby
poprawienie
rowero-

Drodzy Czytelnicy,

Rzemieślniczy Jacht Klub Poznański
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Echo Kiekrza

NAD JEZIOREM
KIERSKIM.
WSPOMNIENIA
WOKÓŁ
JEZIORA
KIERSKIEGO.
ŻEGLARZE

Mewa
DoFestyn
czegoKlub
miała
służyć śluza
piętrząca
„Od Żeglarski
Wolności
do Radości”
Jezioro Kierskie zbudowana na rzece Samicy?

Klub Żeglarski Mewa, który dziś mieści się na ul. Wilków Morskich 15 w Poznaniu podlegał przekształceniom, zmieniał miejsca
i nazwy, aby w końcu osiąść w obecnym miejscu i pod dzisiejszą nazwą Klubu.

Obchody 25 rocznicy wolnych wyborów stały się wyzwaniem

Należy
wspomnieć
o wydarzeniach,
które miały wpływ na poMój
ojciec
rybak wspominał,
że
dlapo
Rady
i Zarządu
Osiedla jesienią
Kiekrz
oraz
Stowarzyszenia
wołanie
Klubu.
Mianowicie
1937
roku powołanoPro-Eko-Vido życia
już
wojnie
przy
wypływie
z jeziora
Koło
Żeglarskie
Związku
Strzeleckim
(tzw. „Strzelca”),
z własną
tae,rzece
by
wspólnie
ze społecznikami
„Stowarzyszenia
na rzecz
Ochrona
Samicyprzy
były
dwa progi
zbunowo
wybudowaną
właśnie
żeglarską
dowane
z drewna,
które
poprzystanią
ny Zachodniego
Klina
Zieleni
wzejściu
Poznaniu”
podjąć w
sięczęści
truduzachodzorganiniej jeziorawód
(obecnie
przystańutrzymyŻeglarskiego Międzyszkolnego Klubu
wysokich
wiosennych
zowania festynu
osiedlowego
„Od Wolności do Radości” w ramach
Sportowego).
Znaczącym
wały
stały poziom
wodymecenasem
w jezio- owego Koła były od początFestiwalu
Aktywnych Społeczności
Lokalnych.
W przygotowaniach
ku
Państwowe
Umundurowania
w Poznaniu.
Pierwszym
rze.
Poziom ten Zakłady
można porównać
do
komendantem
był
Bolesław
Rupiński,
a
instruktorem
Mieczysław
wzięło
udział
dwoje
przedstawicieli
naszego
osiedla,
których
pomyustaleń obecnych.
Jaruchowski.
Zorganizowali
oni wówczas
grupę festynu.
dzieci i młodzieży,
sły iWpropozycje
włączone zostały
do programu
Wśród nich
latach osiemdziesiątych
przyz której to wywodzili się aktywni żeglarze, działacze i organizatorzy
spieszony
w
okolicy
znalazły sięrozwój
m.in. rolnictwa
konkursy,
nauka
węzłów
oraz, z inicjażeglarstwa
okresu
powojennego
na
terenieżeglarskich
Kiekrza. Bezpośrednio
Pawłowic
i
Złotnik
spowodował
duże
tywy
p. Sławomira
Fiszera,
spektakl
„Na straganie”
Tepo
II wojnie
światowej
część
członków
tej grupyWarzywnego
zorganizowała
zapotrzebowanie
na wodę.
Na Młodych
rzece w Poznaniu i przejęła właKoło
Żeglarskie
Związku
Walki
atrzyku
Kukiełkowego.
Samicy,
na wysokości
zamon- sprzętem żeglarskim. W zaśnie tę przystań
wrazZłotnik,
z zachowanym
towano
cztery
pompy
o
dużej
wydajistniałej sytuacji grupa przedwojennych
członków składająca się
ności,
które nawadniały
hektarów pól
należącychpostanodo goz pracowników
Zakładówkilkaset
Umundurowania
w Poznaniu
spodarstw
wiła wiosnąrolnych.
1945 roku utworzyć własną organizację żeglarską przy
W Objezierzu
tychże
Zakładach. wybudowano 100 hektarowe stawy zasilane
wodą
rzeki powstania
Samicy. Zbudowana
śluza spiętrzała
która
była
Zazdzień
Klubu Żeglarskiego
należywodę,
przyjąć
datę
13
magazynowana
na okres
którym Państwowych
to brakowało jej
na rzeczerwca 1945 roku,
kiedyletni,
to wwświetlicy
Zakładów
Umundurowania w Poznaniu na zebraniu organizacyjnym powołano do życia organizację sportową pod nazwą „Klub Żeglarski przy
Państwowych Zakładach Umundurowania w Poznaniu” z siedzibą
przy ul. Kraszewskiego 21-25 w Poznaniu. Podpisano umowę dzierżawy z Kołem Żeglarskim Związku Walki Młodych na czasowe korzystanie z terenu jego przystani w formie „portowania” przy nadbrzeżu łodzi, wynajmu pokoi w budynku klubowym oraz miejsca
na postawienie przy brzegu 2 drewnianych domków campingowych. Uroczystość wodowania wyremontowanej pierwszej łodzi
żaglowej klasy „L” odbyła się w dniu 28 czerwca 1945 r. na terenie
przystani żeglarskiej ZWM. Mimo tej skromnej bazy organizacyjnej
w ciągu
lata 1945
organizowano
niedzielne
wycieczki
29 czerwca
br. roku
na łamach
w Polityce
ukazał się
artykułprapt.
cowników Zakładów do Kiekrza, korzystając z transportu platformy
„Skandaliczny bilbord anarchistów w Poznaniu: Hitler i Himmler
konnej Zakładów. Pierwszy Zarząd Klubu wybrany w dniu 13 czerwplanują zagospodarowanie przestrzenne”. W „Głosie Wielkopolca 1945 roku stanowili: Leon Zaborowski - prezes, Witold Pokrywka
skim” wtóruje mu „Ryb”: „To jawne łamanie prawa”.
- sekretarz, Idzi Bąk - skarbnik, Mieczysław Jaruchowski – instruktor.
Jestem
mieszkańcem
Poznania,
samorządowcem.
WiW tym
składzie
Zarząd pracował
do lokalnym
stycznia 1946
roku.
dzę na
co dzień
próby zawłaszczania
przestrzeni
publicznej.
Obecnie
W dniu
28 stycznia
1946 roku zwołano
walne
zebranie
członpod
konsultacji
społecznych
(dla kolegialne
nielicznych),i przyjęto
chce się
ków płaszczykiem
Klubu, na którym
wybrano
nowe ciało
zmienić
„Studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
założenia
dotyczące
dalszego rozwoju
Klubu,
remontu sprzętuprzeoraz
strzennego
dlaZarząd
m. Poznania”,
dokument,
który
stanowi odniesienie
zobowiązano
do działania
na rzecz
wyszukania
terenu pod
iwłasną
niejakoprzystań
konstytucję
dla miejscowych
planów
zagospodarowania
żeglarską.
Po niełatwych
pertraktacjach
w dniu 15
przestrzennego.
Propozycja
tejzzmiany
uderza parafii
m.in. wKiekrz
tzw. kliny
ziemaja 1946 r. zawarto
umowę
proboszczem
o dzierleni,
swoiste płuca
miasta. Kosztem
zmniejszenia
ich pożawęstanowiące
1200m2 wybrzeża
znajdującego
się w połowie
drogi pomięwierzchni
się wprowadzić
zabudowę
mieszkaniową
(i nie tylko).
dzy Jacht chce
Klubem
Wielkopolski
a Harcerską
Drużyną Wilków
MorTo, co zrobiła grupa manuFAktura, którą tak ochoczo i bezpodskich.
Ówczesnym
członkom
Klubu udałoartykule
się pozyskać
w tych
ciężstawnie
oskarżono
we wspomnianym
o niemal
wszelkie
kich czasach sprzęt
żeglarski,
który wwobec
końcu 1947
przedstawiał
bezeceństwa,
jest formą
sprzeciwu
takiejroku
właśnie
polityki
się następująco:
1 łódź
żaglowa klasy
„L”, 1
szalupa
żaglowa
włodarzy
Poznania.
Początkowo,
widząc
jedynie
plakat,
też bezpoodniokładowa,
1 szalupa
kabinowa,
3 łodzie żaglowe
będące
słem
wrażenie,
że jestżaglowa
to niesmaczne
i pozbawione
sensu odniesiewłasnością
Klubu,
łodzie wiosłowe
i kajaki.
nie.
Jednak członków
po głębszym
zastanowieniu
i przeanalizowaniu
przyczyn i, co najważniejsze, skutków ewentualnych zmian we wspomnianym Studium, zmieniłem zdanie. Zarówno treść, jak i forma
jest jak najbardziej trafna. To, co teraz dzieje się w Poznaniu, powinno obudzić
w mieszkańcach
uśpionąprzy
przezulicy
władze
7 czerwca
br. na tereniemojego
obiektumiasta
sportowego
Braczujność. Bo dzieje się coś niepokojącego: próbuje się wyzbywać
niewskiej 23 przy pięknej pogodzie odbyła się impreza, która zgronaszego wspólnego dobra. Za przysłowiowe 30 srebrników wymadziła się
mieszkańców,
których
powitali
Piątek oraz
Roprzedaje
naszą wspólną
własność.
Ktoś,pp.
ktoAnna
ma pieniądze,
może
bert Błoszyk
ze „Stowarzyszenia
na rzecz Ochrony
Zachodniego
Klisobie
kupić nie
tylko grunt, nieruchomość,
ale i przychylność
władzy.
Czas temu
powiedzieć:
DOŚĆ! To właśnie
uczyniła
manuFAktuna Zieleni
w Poznaniu”.
Przygotowano
wiele atrakcji
z różnych
dziera.
Mimo
nie mamręcznego
z tą formacją
nic wspólnego,
jej za judo
to!
dzin
m.in.żepokazy
robienia
cukierków chwała
oraz pokaz

SKANDAL? A MOŻE
PRÓBA ZWRÓCENIA
UWAGI NA PROBLEM…

w wykonaniu sekcji dziecięcej. Działające na terenie Smochowic
Andrzej Fiszer
Niepubliczne Przedszkole „Cudak” wystawiło spektakl pt. „Porwanie
Pani Wiosenki”, a młody miłośnik doświadczeń wystąpił z „Pokazem
Wesołego Chemika”. Panie Urszula Filimon-Kucharska i Halina ŚleEcho
Kiekrza dwa konkursy sprawdzające wiedzę na tedzińska przeprowadziły
mat Jeziora Kierskiego oraz 25-lecia demokracji w Polsce, w których

kich
atrakcjach, ale kątem oka dostrzecsportu
mogąnastąpiły
zawody w
przeciąW 1948 roku w krajowej organizacji
zasadnice Samicy. Na polecenie
odpowiedganiu
liny czy
też oczekujące
na przejażdżkę
nabyła
kucyku
dzieci.
Dla
cze
zmiany.
W miejsce
dotychczasowych
samodzielnych
klubów
nich
służb woda
spuszczana
sportowych
wielkie
organizacje
sportowe
miłośnikówutworzono
estradowego
śpiewu
przygotowano
„Karaoke
dla zui dostarczana
na stawy
iuszeregowapola. Przed
ne
w oparciu o branże zawodowe.
Nasz samodzielny
Klub
stał był
się
zbudowaniem
śluzy pobór
wody
chwałych”.

wtedy sekcją żeglarską wielosekcyjnego
nazwie w
„Odzieżotak duży, żeKlubu
rzekaoSamica
okresie
wiec - Lecha”. Klub utracił wtedy
osobowość
prawną.
Nazwa
Klubu
letnim
pozbawiona
była
całkowicie
w różnych okresach ulegała również
zmianom.
Ten
organizacyjny
wody.
stan rzeczy trwał nieprzerwanie do
1956 roku, kiedy
zaistniały
waWielkopolski
Zarząd
Melioracji
runki do wyodrębnienia się poszczególnych klubów posiadających
w Poznaniu dopiero rok temu przedosobowość prawną i działających w oparciu o własne statuty. Nasz
stawił dokładne wysokości utrzymaKlub ze Zrzeszenia Sportowego „Włókniarz” wyodrębnił się w stycznia poziomu wody po zejściu wód
niu 1957 roku, przyjmując nowy statut i nazwę „Klub Żeglarski
wiosennych,
tj. minimalna wysokość
Mewa” w Poznaniu. Statut Klubu
został zarejestrowany
18 marca
to 71,9 m
n.p.m. (odczyt
na Poznania
łacie 04)
1957 roku w rejestrze Stowarzyszeń
i Związków
Miasta
i
maksymalna
72,4
m
n.p.m.
(odczyt
na
pod numerem 8.
łaciePo
09).
Poziomwwody
się w
zakresie
wartości
podanych
przejęciu
1950 mieści
roku przez
Skarb
Państwa
gruntów
Katolicprzez
ZMWKościelnej
i pozostaje
od ponad
lat, a nao podstakiej Gminy
wniezmienny
Kiekrzu podjęte
zostały60starania
dotychwie
tych
danych
bez
problemu
można
wytyczyć
linię
brzegową.
czas dzierżawiony teren oraz dodatkowo o grunt leżący
od skarpy
w kierunku północnym do ówczesnej ulicy Żeglarskiej. Efektem
Szpoper
Rybackie
poczynionych starań Chrystian
była decyzja
władzGospodarstwo
o przekazaniu w
użytkoJezioro
wanie wnioskowanego terenu. Formalnie przejęto
całośćKierskie
terenu
w tymczasowe użytkowanie w dniu 17 lutego 1952. Przejęcie ostateczne nastąpiło dwa lata później w dniu 17 lutego 1954 r. z wyznaczeniem granic terenu oraz późniejszym wpisaniem do ksiąg
wieczystych.
W 1957 roku Polski Związek Żeglarski zarejestrował Klub ŻeHumory
dopisywały,
chęć wspólnej
zabawy
również, a zorganiglarski
Mewa w
polskie i okręgowe
struktury
organizacyjne.
Klub
od
samego
początku
był
dobrym
organizatorem
regat,
zowana impreza pozostawiła także organizatorom miłe wspomniemiędzy
innymi
tzw.
sprawnościowych
ze
slalomem
żeglarskim.
tamtych wydarzeń
już wiele
lat i tylkoi wspólną
w pamię-zania.Od
Dziękujemy
wszystkimminęło
uczestnikom
za przybycie
Początkowo
organizowano
zawody
rzadko,wspomnienia
4 - 5 razy w popołusezonie.
cibawę,
najstarszych
mieszkańców
pozostają
a
współorganizatorom
za
miłą
współpracę!
Domeną
były regaty
szalup,
wtedy popularnej
bardzo
dnia 22 lipca
1948, gdy
na dyscypliny
Jeziorze Kierskim
rozegrały isię
dramalowniczej.
Dorocznie
organizowano
też
wewnętrzne
regaty
matyczne wydarzenia, spisane przez jedną z najsłynniejszych
o Białą Kotwicę. Przez pewien okres w latach
pięćdziesiątych
Mewa
Urszula
Filimon-Kucharska
żeglarek związanych z Jacht Klubem Wielkopolski,
Janinę Kwabyła organizatorem Okręgowych Mistrzostw Kobiet, a zawodniczśniewską, które poznać można za pośrednictwem strony interki Klubu w klasie Finn, Wanda Jędraszczak i Irena Białasik należały
netowej http://www.kwasniewska.pl/wspomnienia/pocz.htm.
do czołówki okręgu. Również w Okręgowych Mistrzostwach BoTo wydarzenie
było również
z lądu przez
bliską mi
jerowych
w 1958widziane
roku zawodnik
Mewy Mieczysław
Jaruchowski
osobę,
która znalazła
wtedy nad Jeziorem
Kierskim niejako
zajął
3 miejsce.
W latachsię
sześćdziesiątych
w Mistrzostwach
Okręgu
służbowo,swoje
a jej wspomnienia
zapamiętali
potomkowie…
zaznaczyli
żeglarskie umiejętności
w klasie
Hornet Grzegorz
W powojennych
powszechnym
personelu
Schumacher,
Benon latach
Ptaszyński,
Krzysztofzwyczajem
Lewoniec, dla
Roman
ThoSanatorium
Kiekrzu było
z powierzonymi
jego
mas
i Romanw Szubiński,
a wspacerowanie
klasie Słonkawraz
Ryszard
Zalewski i Piotr
opiece
dziećmi
nad
Jeziorem
Kierskim.
Wychodzono
po
obiedzie,
Kowalczuk.
zwłaszcza
w dni świąteczne,
by powrócić
na podwieczorek.
Tego
dnia
Zawodnicze
sukcesy w latach
80. i 90.
zapoczątkowały
Hanna
jedna zipielęgniarek
wraz z grupą
dzieci
wyszła
na poobiedni
Ruchaj
Beata Szymkowiak.
Zdobyły
one
Mistrzostwo
Polski spacer.
w klaOdrodzenia,
zatem
jeziorem
spodziewano
Obchodzono
sie
420 i Vice -Święto
mistrzostwo
w klasie
470. nad
Beata
Szymkowiak
zdobysięrównież
wielu atrakcji,
wśród których
ła
tytuł Mistrzyni
Polskinajważniejsza
w klasie Finn.była parada jachtów.
W
Mistrzostwach
Okręgu zawodnicy
Mewy
stanowili czołówkę
Powracająca
do sanatorium
grupa została
zaskoczona
gwałtowżeglarską:
klasachna
420wysokości
i 470 - Hanna
Ruchaj, parkingu
Beata Szymkowiak
ną zmianąwpogody
dzisiejszego
przy ulicy
iKs.
Katarzyna
Zalewska
oraz Dariusz
Mirosław
Forycki,
SzyE. Nawrota.
Stąd blisko
było jużPolaczyk,
do sanatorium.
Wszyscy
zdążyli
mon
Polaczyk,
Filip Świtek,
Jaruga, Michał
Jaruga i Przemyszczęśliwie
powrócić
do sal.Łukasz
We wspomnieniach
zachowano
jednak
sław
Małyszka.
klasie Optimist
- Artur
Włoch,
Szymon
Polaczyk,
niezwykły
obrazWciemności,
w których
jezioro
zniknęło
całkowicie.
W rodzinnych wspomnieniach zapamiętano zwłaszcza bohaterską postawę Mariana Jareckiego, żeglarza, przedwojennego członka
Jacht Klubu Wielkopolski (w latach 1937–1938 był jego skarbnikiem),
który w czasie II wojny światowej przeszedł szlak bojowy wraz z gen.
Andersem, a po wojnie zdecydował się na powrót z Anglii. W tych dramatycznych chwilach, nie bacząc na własne zagrożenie, ratował tonących, wskakiwał do wody kilkakrotnie, pomagając wydostać się
z wody rozbitkom. Niestety wskutek wyczerpania zginął śmiercią żeglarza w wodach Jeziora Kierskiego, o czym jedynie wspomina Księga
Pamiątkowa Jacht Klubu Wielkopolski z 1958 r. „In memoriam”.

Widziane z lądu
i wody…

Urszula Filimon-Kucharska
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Z PRAC ZARZĄDU
I RADY OSIEDLA
KIEKRZ/ STOWARZYSZENIA
/ WOKÓŁ JEZIORA KIERSKIEGO.
ŻEGLARZE
WOKÓŁ
JEZIORA KIERSKIEGO.
ŻEGLARZE
I LUDZIE. ZAPROSZENIE

Debata na temat Jeziora Kierskiego
Od redakcji

Michał Stachowiak i Piotr Kromski. W klasie OK Dinghy i Finn - Piotr renie naszego Klubu prowadzone są szkolenia żeglarskie na stopPodlawski, Paweł Kromski i Piotr Kromski oraz Michał Stachowiak. nie żeglarza oraz sternika jachtowego przez zespół Sea Adventure.
Od wielu lat nasi Członkowie biorą również udział w rejsach pełnoW klasie Europa - Sebastian Jurga.
Ostatnie 15 lat Klubu Żeglarskiego Mewa przyniosło sukcesy morskich, pełniąc funkcje zarówno kapitanów, jak i członków załóg.
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Rzemieślniczy Jacht Klub Poznański
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Stowarzyszenie AS proponuje atrakcyjne zajęcia kierskim Seniorom

Stowarzyszenie „Pro-Eko-Vitae” zaprasza
w niedzielę… na rajd do Soboty!
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Wiosenne ekologiczne święta w Poznaniu - Kiekrzu:

„Dostarcz wodę do wioski” czyli „Światowy Dzień Wody”…
SKANDAL?
A MOŻE
Widziane z lądu
Humory dopisywały,
chęć wspólnej zabawy również, a zorganiPRÓBA ZWRÓCENIA zowana
i
wody…
impreza pozostawiła także organizatorom miłe wspomnienia.
Dziękujemy
wszystkim uczestnikom za przybycie i wspólną zaUWAGI NA PROBLEM… bawę, a współorganizatorom
za miłą współpracę!

22 marca 2015 r. zorganizowane zostały obchody Światowego Dnia Wody z udziałem nauczycieli kierskich szkół, dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 w Poznaniu – Kiekrzu,
młodzieży Gimnazjum nr 67 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera, mieszkańców obu części Kiekrza oraz społeczników – członków Stowarzyszenia Pro-Eko-Vitae.
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Spotkanie rozpoczęło się w niedzielne popołudnie w gościnnych
„Skandaliczny bilbord anarchistów w Poznaniu: Hitler i Himmler
murach kierskiego sanatorium dziecięcego, gdzie trener żeglarstwa,
planują
zagospodarowanie
W „Głosie
Wielkopolwychowawca
wielu pokoleń przestrzenne”.
kierskich żeglarzy,
p. Mirosław
Cwojskim”
wtóruje
mu
„Ryb”:
„To
jawne
łamanie
prawa”.
dziński wygłosił dla zebranych prelekcję na temat „Historii żeglarstwa
Jestemi nie
mieszkańcem
samorządowcem.
Wiw Kiekrzu
tylko…”. NiePoznania,
zabrakło lokalnym
w niej ciekawostek.
Uważni słudzę
na co
dzień
próby
przestrzeni
publicznej.zamożnoObecnie
chacze
mieli
okazję
np.zawłaszczania
dowiedzieć się,
że wraz z postępem
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zmienić „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla m. Poznania”, dokument, który stanowi odniesienie
i niejako konstytucję dla miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Propozycja tej zmiany uderza m.in. w tzw. kliny zieleni, stanowiące swoiste płuca miasta. Kosztem zmniejszenia ich powierzchni chce się wprowadzić zabudowę mieszkaniową (i nie tylko).
To, co zrobiła grupa manuFAktura, którą tak ochoczo i bezpodstawnie oskarżono we wspomnianym artykule o niemal wszelkie
bezeceństwa, jest formą sprzeciwu wobec takiej właśnie polityki
włodarzy Poznania. Początkowo, widząc jedynie plakat, też odniosłem wrażenie, że jest to niesmaczne i pozbawione sensu odniesienie. Jednak po głębszym zastanowieniu i przeanalizowaniu przyczyn i, co najważniejsze, skutków ewentualnych zmian we wspomnianym Studium, zmieniłem zdanie. Zarówno treść, jak i forma
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w wykonaniu sekcji dziecięcej. Działające na terenie Smochowic
Andrzej Fiszer
Niepubliczne Przedszkole „Cudak” wystawiło spektakl pt. „Porwanie
Pani Wiosenki”, a młody miłośnik doświadczeń wystąpił z „Pokazem
Wesołego Chemika”. Panie Urszula Filimon-Kucharska i Halina ŚleEcho
Kiekrza dwa konkursy sprawdzające wiedzę na tedzińska przeprowadziły
mat Jeziora Kierskiego oraz 25-lecia demokracji w Polsce, w których

ści społeczeństw pojawiło się żeglowanie dla przyjemności, a bogaci
Holendrzy lubili zażywać przyjemności przejażdżek łodziami ciągnionymi linami przez służbę biegnącą po brzegach kanałów! Poznaliśmy
tajniki
problemów
z ustalaniem
przepisów
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i tylko wregulująpamięcych
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regat, np. pozostają
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startów w czasie
regat
ci najstarszych
mieszkańców
wspomnienia
popołuna pierwszej nowożytnej olimpiadzie w Atenach w 1896 roku, gdy dodnia 22 lipca 1948, gdy na Jeziorze Kierskim rozegrały się drapiero nadciągająca burza pogodziła skłóconych zawodników. Prelekcji
matyczne wydarzenia, spisane przez jedną z najsłynniejszych
towarzyszył pokaz filmu, na którym mogliśmy
obejrzeć
codzienność
Urszula
Filimon-Kucharska
żeglarek związanych z Jacht Klubem Wielkopolski,
Janinę Kważeglarskiego życia, odkrywając jednocześnie piękno Jeziora Kierskiego
śniewską, które
poznać
można
za pośrednictwem
interwidzianego
z łódki.
Wywarło
to szczególne
wrażenie nastrony
słuchaczach
netowej
http://www.kwasniewska.pl/wspomnienia/pocz.htm.
spoza Kiekrza, młodzieży przebywającej tu na leczeniu.
To wydarzenie
widziane
było również
z lądu przez
bliską mi
Światowy Dzień
Wody rozpoczął
się w sanatorium
już wcześniej:
osobę,
która znalazła
nadwcześniej
Jezioremobchodzono
Kierskim niejako
od
wykonania
marzann, się
jakowtedy
że dzień
pierwsłużbowo, a jej wspomnienia zapamiętali potomkowie…
W powojennych latach powszechnym zwyczajem dla personelu
Sanatorium w Kiekrzu było spacerowanie wraz z powierzonymi jego
opiece dziećmi nad Jeziorem Kierskim. Wychodzono po obiedzie,
zwłaszcza w dni świąteczne, by powrócić na podwieczorek. Tego dnia
jedna z pielęgniarek wraz z grupą dzieci wyszła na poobiedni spacer.
Obchodzono Święto Odrodzenia, zatem nad jeziorem spodziewano
się wielu atrakcji, wśród których najważniejsza była parada jachtów.
Powracająca do sanatorium grupa została zaskoczona gwałtowną zmianą pogody na wysokości dzisiejszego parkingu przy ulicy
Ks. E. Nawrota. Stąd blisko było już do sanatorium. Wszyscy zdążyli
szczęśliwie powrócić do sal. We wspomnieniach zachowano jednak
niezwykły obraz ciemności, w których jezioro zniknęło całkowicie.
W rodzinnych wspomnieniach zapamiętano zwłaszcza bohaterską postawę Mariana Jareckiego, żeglarza, przedwojennego członka
Jacht Klubu Wielkopolski (w latach 1937–1938 był jego skarbnikiem),
który w czasie II wojny światowej przeszedł szlak bojowy wraz z gen.
Andersem, a po wojnie zdecydował się na powrót z Anglii. W tych dramatycznych chwilach, nie bacząc na własne zagrożenie, ratował tonących, wskakiwał do wody kilkakrotnie, pomagając wydostać się
z wody rozbitkom. Niestety wskutek wyczerpania zginął śmiercią żeglarza w wodach Jeziora Kierskiego, o czym jedynie wspomina Księga
Pamiątkowa Jacht Klubu Wielkopolski z 1958 r. „In memoriam”.
Urszula Filimon-Kucharska
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Z PRAC ZARZĄDU
I RADY
OSIEDLA KIEKRZ
EKOLOGIA
I LUDZIE.
EKOLOGICZNE
ŚWIĘTA/ WOKÓŁ JEZIORA KIERSKIEGO. ŻEGLARZE

Debata na temat Jeziora Kierskiego
Od redakcji

szy dzień wiosny. Piękne kukły symbolizujące minioną zimę towaKierski „Światowy Dzień Wody” był okazją do dobrej zabawy,
rzyszyły na sali Prelegentowi i słuchaczom, a następnie w pochodzie ale i refleksji na temat znaczenia dbałości o czystość wód, jej oszczęprzeniesione zostały na teren dawnego ośrodka „Szkwał”. Na brzegu dzanie… Była to również okazja do miłych rozmów i spotkania kilku
Jeziora Kierskiego mogliśmy przeprowadzić zaplanowane zajęcia. pokoleń przy kawie, herbacie i własnoręcznie upieczonym cieście.
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Najbardziej
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Drodzy Czytelnicy,

Rzemieślniczy Jacht Klub Poznański
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Wkrótce dotarcy Kościelnej i Polnej w Poznaniu i od młodości zafascynowani
są Brzęcki, Jerzy Szymański, Stefan Szeloch, Kazimierz Ostojski, Sylweliśmy do zapomnianych schodów prowadzących z asfaltowanej ulicy
sportami wodnymi. Z Jeżyc chodzą nad Wartę do Szeląga, by po- ster Urbaniak i Heliodor Wawrzyniak. Klub miał promować wśród
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glarskich, z których każde ma w swym
gronie sternika, a wszyscy trenują, płymieszkalnego dla bosmana klubowego,
wając na szalupach wiosłowo-żeglarskich, otrzymanych z Mary- hangaru murowanego na łodzie żeglarskie. Zadbano o wystrój przystani poprzez umieszczenie dwóch kotwic ze statków morskich przynarki Wojennej z Gdyni.
Gdy decyzją władz sportowych w Warszawie w 1950 r. działal- wiezionych znad morza oraz o wypoczynek, ustawiając stoły i ławki.
ność żeglarskich kół ZWM i ZMP została zlikwidowana, żeglarze
Te dzieje pamiętają już tylko niektórzy. Okazja do wspomnień
przeszli do innych kierskich klubów. Trójka marzycieli z Jeżyc nie za- już za rok, gdy klub obchodzić będzie 45-lecie działalności na obecpomniała o swej pasji i postanowiła utworzyć Jacht Klub „Szkwał” nej przystani.
przy KM ZMS w Poznaniu, zapraszając do współpracy Bolesława
Knasieckiego, Sylwestra Urbaniaka, K. Śmigla, A. Przybylskiego,
Na podstawie klubowej kroniki opracowała
J. Szymańskiego. Klub był bardzo aktywny w latach 1957–1973.
Urszula Filimon-Kucharska
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