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Główna
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Publikacja jest podsumowaniem
dotychczasowych działań SMAKu na
Głównej. W 2021 roku wiąże się z nimi
szczególnie wiele wdzięczności i dobrych
emocji, dlatego autorzy i autorki tekstów
zdecydowali się by część swoich refleksji
ubrać w formę listów skierowanych do
konkretnego adresata. Mamy nadzieję,
że czytając je, z przyjemnością wrócicie
do naszych wspólnych wspomnień.
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01 Fyrtel Główna
FYRTEL – kwartał, okolica, dzielnica, wycinek miejskiej
przestrzeni. Określenie często stosowane w gwarze
poznańskiej. Słowo pochodzi z niemieckiego Viertel.
Po więcej fotografii zajrzyj do naszego wirtualnego
archiwum: fyrtelglowna.pl

Dzielnica Główna w Poznaniu to fyrtel pełen fascynujących sprzeczności. Krajobraz osiedla wypełniają fabryki i magazyny, nad którymi góruje
„wieża” elektrociepłowni Karolin. Jak grzyby po deszczu wyrastają nowe,
deweloperskie osiedla, przyciągające napływowych mieszkańców, którzy dopiero zaczynają zapuszczać swoje korzenie. Z drugiej strony jest
tu mnóstwo zieleni – cieniste drzewa, bujne trawy, a nawet rzeczka,
w której można spotkać dziko żyjące bobry. W powietrzu czuć aurę
długiego trwania – wielopokoleniowe rodziny żyją na Głównej z babki
prababki; panuje silne przywiązanie do przestrzeni, zadziwia niezwykła
pamięć dotycząca wydarzeń i miejsc.
Idąc wzdłuż ulicy Głównej, można poczuć się jak w małym miasteczku:
mijamy urocze sklepiki i cukiernie, kwiaciarnię, pocztę, przydrożną kapliczkę, aż dochodzimy do stuletniego gmachu „czerwonej szkoły”, gdzie
na poddaszu mieści się Fyrtel Główna – Społeczne Centrum Kultury.
Jest tutaj Biblioteka Sąsiedzka i escape room, organizowane są warsztaty, koncerty i liczne spotkania. To miejsce lokalne, gościnne, otwarte
na pomysły mieszkanek i mieszkańców. Ceni sobie różnorodność i wrażliwość, zaprasza do dialogu, tworzy warunki do integracji sąsiedzkiej,
zachęca do działania na rzecz wspólnego dobra, a w sprzecznościach
i paradoksach Głównej dostrzega ogromny potencjał.
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ANIMOWAĆ
ZNACZY
OŻYWIAĆ
192

wydarzenia kulturalne,
edukacyjne i społeczno-artystyczne

177

warsztatów

2

2

rezydencje
społeczno-artystyczne

11

wydarzeń
otwartych

programy
wolontariatu

i uczestniczek
1564 uczestników
wszystkich wydarzeń

39

artystów, animatorów, prowadzących
warsztaty, ekspertów
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02 SMAK
Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury powstało
w 2014 roku. Obecnie jego wiodącą aktywnością są:
społeczno-artystyczny projekt OFF Opera oraz praca
ze społecznością lokalną osiedla Główna w Poznaniu.
Organizowanie Społeczności Lokalnej (OSL) – model
środowiskowej pracy socjalnej pozwalający w praktyce,
systemowo podejmować działania aktywizujące i usamodzielniające, pomagające osobom wykluczonym i całym
społecznościom na nowo włączyć się do życia społecznego.

W naszej pracy wykorzystujemy narzędzia z takich obszarów i dziedzin
kultury jak etnografia performatywna, community art, practise based
research, storytelling, ale korzystamy także z narzędzi zaczerpniętych
z pracy socjalnej – jedną z takich metod jest OSL (organizowanie społeczności lokalnej) – wspiera ona sprawczość wspólnoty w zbiorowym,
kolektywnym działaniu na rzecz wspólnego dobra. Ten model działania
zmienił nasze myślenie o animacji kultury.
DANIEL
STOWARZYSZENIE MŁODYCH ANIMATORÓW KULTURY

Mówią, że jesteśmy społecznikami, menedżerami kultury, miejskimi
aktywistami, kuratorami czy artystami... My jednak przede wszystkim
czujemy się animatorami i animatorkami kultury. Jako stowarzyszenie
od ośmiu lat działamy na rzecz kulturowej aktywizacji Poznania. Staramy się ożywiać, pobudzać do działania, angażować społeczność w
procesy twórcze, zderzać ze sobą różne energie i potencjały, kreować
warunki do budowania nowych wspólnot. Nasza praca polega na łączeniu różnorodnych narzędzi artystycznych, edukacyjnych i badawczych,
w szczególności z zakresu nauk społecznych. Realizujemy działania
w nurcie sztuki społecznej, ale inspirujemy się wieloma dziedzinami
kultury – w tym muzyką, operą, filmem, sztukami wizualnymi i modą.
Kochamy eklektyzm. Tworzymy wydarzenia adresowane do wszystkich
grup wiekowych, często w nieoczywistych lokalizacjach, jak: prywatne
mieszkania, pustostany, podwórka i ulice. Od 2019 roku jesteśmy gospodarzami wyjątkowego miejsca. Na Głównej w Poznaniu prowadzimy
Społeczne Centrum Kultury Fyrtel Główna – przestrzeń kultury, sztuki,
edukacji i integracji sąsiedzkiej.
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WSPÓLNOTA
DRODZY SĄSIEDZI
I DROGIE SĄSIADKI!
Co to był za rok! Na Głównej wydarzyło się tyle ekscytujących działań, odwiedziło nas tylu ludzi, wykreowaliśmy razem tyle niesamowitych
wspomnień! Rozpiera nas duma, że kolejny rok z rzędu wspólnie udaje
nam się tworzyć Fyrtel Główna – jedyne takie miejsce na mapie Poznania.
W tym roku pierwszy raz na fyrtlu odbył się cykl warsztatów języka
polskiego dla społeczności ukraińskiej. Pierwszy raz udało nam się zorganizować wymianę listów, która przerodziła się w całoroczny program
wolontariatu. Ogłosiliśmy pierwszą edycję rezydencji społeczno-artystycznych – i to dzięki nim latem na naszym osiedlu zagościli artyści
i artystki, którzy zaprosili nas do twórczych działań. Pierwszy raz wyjechaliśmy na wizytę studyjną, żeby wymieniać się doświadczeniami
z animatorami i animatorkami z innych miast. Przygotowaliśmy pierwszą
wspólną kolację sąsiedzką, która pomogła nam się lepiej poznać. Otworzyliśmy pierwszy w tej części Poznania escape room, który przyciągnął
na Główną ludzi z innych dzielnic. Po raz pierwszy zgłosiliśmy wspólny
projekt do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (który o mały włos
wygrałby głosowanie). Zrobiliśmy pierwszy remont, dzięki któremu Społeczne Centrum Kultury zyskało nową przestrzeń spotkań. Powołaliśmy na Głównej pierwszą koalicję partnerską, z którą zorganizowaliśmy
dzielnicowe święto Dni Sąsiada – po raz pierwszy w rozszerzonej, dwudniowej formule. Wreszcie – pierwszy raz poczuliśmy, że razem możemy zdziałać więcej, pierwszy raz zastanawialiśmy się nad tym, jaka jest
przyszłość naszego Fyrtla i widzimy ją w jasnych barwach.
Ten rok przepełniony udanymi „pierwszymi” doświadczeniami, nie tylko
nauczył nas pokory, konsekwencji i uważności. Dodał nam również wiatru w żagle, zachęcił do snucia coraz odważniejszych planów na przyszłość. A to wszystko dzięki temu, że jesteście, a my jesteśmy dla Was.
Dziękujemy Wam, że zawsze możemy na Was liczyć!
Do zobaczenia w Fyrtlu Główna!
ZUZA, DANIEL, EWELINA
SMAK
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Poznań, 31.12.2021 r.

03 Podsumowanie
Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Młodych
Animatorów Kultury każdego roku budowane są w oparciu
o wspólny IDIOM. Jest to hasło-inspirajcja, roczny temat,
wokół którego programowane są poszczególne wydarzenia
społeczno-artystyczne i edukacyjno-kulturowe. W 2021 roku
działania na Głównej koncentrowały się na temacie LISTU
DO PRZYSZŁOŚCI.

fot. BW Pictures
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STOWARZYSZENIE MŁODYCH ANIMATORÓW KULTURY

EWELINA

Nasze poddasze ma wyjątkowy,
przytulny charakter. Ludzie, którzy
przychodzą do nas na warsztaty i inne
wydarzenia kulturalne mówią, że czują
się, jakby byli u kogoś w domu i chcą
bywać tutaj częściej. Sąsiedzi często
do nas zaglądają, sprawdzają co dzieje
się na podwórku, zatrzymują się, zagadują,
dają się wciągnąć we wspólne działania.
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SYNERGIA

Partnerstwo lokalne jest jednym z kluczowych narzędzi organizowania
społeczności lokalnej. Zakłada ono cykliczną i dobrowolną współpracę
podmiotów z różnych sektorów życia publicznego, łączenie ich kompetencji i zasobów oraz działanie na rzecz osiedla i jego mieszkańców. Powołana w 2021 roku koalicja partnerska z Głównej jest jednym
z największych potencjałów dzielnicy. Obecnie liczy aż 11 podmiotów,
wśród których wymienić można m.in. lokalne szkoły, przedszkola, klub
sportowy, organizacje pozarządowe i przedstawicieli biznesu. Koalicja
potocznie nazywana jest ENERGIĄ GŁÓWNEJ, bo jej głównym celem
jest odzyskiwanie energii miejsca oraz energii ludzi (przy czym należące do koalicji przedsiębiorstwa zajmują się także produkcją i odzyskiwaniem energii cieplnej).
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04 Partnerstwo
W 2021 roku dzięki wspólnej inicjatywie lokalnego
partnerstwa na Głównej odbyło się dwudniowe
dzielnicowe święto – Dni Sąsiada.

DRODZY PARTNERZY!
Udało się! Zrobiliśmy to co wydawało się niemożliwe – zorganizowaliśmy na Głównej dwudniowe Dni Sąsiada! Program osiedlowego festynu
jeszcze nigdy nie był tak bogaty, a wszystko dzięki naszym wspólnym
wysiłkom i comiesięcznym naradom. Jesteśmy pod wrażeniem tego, jak
sprawnie udało nam się podejmować decyzje i podzielić się kluczowymi
obowiązkami – Szkoła zapewniła nam miejsce, Polonia zorganizowała
mecz piłki nożnej, Mała Biedronka i Aktywny Poznań – zadbali o gry
i animacje dla dzieci, Veolia – stworzyła zielony ogród, członkowie Rady
Osiedla poprowadzili rozgrywki planszówkowe, Harcerze przygotowali
dla nas grę miejską oraz zaopiekowali się stanowiskiem grillowym, my
uzupełniliśmy bogaty program imprezy, organizując spacer sentymentalny, kilka warsztatów oraz koncerty i potańcówki. Całe przedsięwzięcie
zakończyło się ogromnym sukcesem, a my do dziś zbieramy pozytywne
opinie zadowolonych mieszkańców i mieszkanek Głównej. Pytają nas –
co planujemy za rok? – a wtedy my odpowiadamy, że być może za rok
do naszej koalicji dołączą kolejne podmioty, a wtedy Dni Sąsiada zorganizujemy z jeszcze większym rozmachem!
Dziękujemy Wam z całego serca!
ZUZA, DANIEL, EWELINA
SMAK
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Poznań, 10.09.2021 r.
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AKTYWNOŚĆ
SPOŁECZNA

Biblioteka Sąsiedzka jest przykładem zmiany, jaka zaszła w społeczności lokalnej – to całkowicie oddolna inicjatywa powołana do życia przez
mieszkańców i mieszkanki Głównej w 2019 roku. Potrzeba posiadania
własnej książnicy doprowadziła do stworzenia miejsca nietypowego,
bo sąsiedzkiego, otwartego na każdą osobę, która chciałaby skorzystać
z księgozbioru i cieszyć się lekturą. Zbudowana własnymi siłami, pierwsza funkcjonująca na terenie dzielnicy biblioteka społeczna (a także
pierwsza na terenie Poznania), gromadzi obecnie ponad 10 tys. woluminów wypożyczanych w wolnym dostępie. W przestrzeni biblioteki odbywają się spotkania i warsztaty mające na celu promocję czytelnictwa.
Jej księgozbiór jest stale powiększany, opisywany i katalogowany przez
grupę opiekunów i opiekunek zrzeszonych wokół programu bibliotecznego wolontariatu.
Drugim sposobem na zwiększanie społecznej aktywności na Głównej
stało się pisanie listów. Zaczęło się niewinnie – od warsztatów Listownik
dotyczących sztuki epistolografii oraz wymiany korespondencyjnej
z zaprzyjaźnionym klubem seniora. Wkrótce po tym doświadczeniu na
Głównej zawiązała się międzypokoleniowa grupa, która regularnie spotykała się, by odpisywać na listy. Z czasem dołączyli do niej również
uczniowie i uczennice z pobliskiej szkoły podstawowej Gaudium et Studium. Przed świętami wolontariusze i wolontariuszki przygotowali blisko
100 kartek z indywidualnymi życzeniami, które trafiły do podopiecznych
Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanym na sąsiadującej z Główną
Komandorii.
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05 Biblioteka / wolontariat
Wolontariat – łac. voluntas – dobra wola, chęć, ochota,
dobrowolność.
W 2020 roku Biblioteka Sąsiedzka została laureatem
nagrody Inicjator Aktywizujący w Konkursie Inicjatory
2019 organizowanym przez Miasto Poznań (kategoria,
w której oceniano przedsięwzięcia pobudzające
mieszkańców do działania i współtworzenia).

fot. Ula Jocz

Sąsiedzkość naszej biblioteki ma kilka wymiarów. Remont pomieszczenia
i przygotowanie regałów pod książki wykonywaliśmy wspólnie z sąsiadami i sąsiadkami, co sprawiło, że udało się stworzyć dobre fundamenty
pod budowanie więzi z tym miejscem. Na otwarciu w lipcu widać było
radość wśród mieszkańców, że mają swoją bibliotekę, którą sami powołali do życia. Dzisiaj klucze do jej siedziby mają też oni sami i prowadzą
w bibliotece wolontariackie dyżury.
DANIEL
STOWARZYSZENIE MŁODYCH ANIMATORÓW KULTURY
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TWÓRCZY

fot. Ula Jocz

Tematem pierwszej edycji cyklicznego programu rezydencji społeczno-artystycznych na Głównej był LIST DO PRZYSZŁOŚCI. Wybrany przez
nas idiom stał się punktem wyjścia dla twórczej interpretacji zmian społecznych, ekonomicznych, ekologicznych i kulturowych, zachodzących na
Głównej zarówno w perspektywie najbliższych 5 czy 10 lat, jak i w kontekście przyszłości bardzo odległej, skłaniającej do myślenia futurologicznego. Głównym punktem odniesienia dla proponowanych działań była
przygotowywana przez SMAK diagnoza społeczna – program rezydencji
miał być odpowiedzią na potrzeby, problemy, zasoby i potencjały społeczności lokalnej. W zespole oceniającym prace konkursowe zasiedli społeczni liderzy i liderki z Głównej. W drodze głosowania wyłoniono dwójkę
laureatów: Fundację Korba i Pawła „Szegetza” Bąkowskiego.
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06 Rezydencje
W 2021 roku na Głównej odbyła się pierwsza, pilotażowa
edycja programu rezydencji społeczno-artystycznych.

Nadrzędną ideą programu rezydencji społeczno-artystycznych jest kulturowa aktywizacja mieszkańców i mieszkanek dzielnicy Główna w Poznaniu – rejonu objętego miejskim programem rewitalizacji. Naszym celem
jest budowanie silnych i długofalowych relacji, tworzenie warunków do
wzmacniania pomysłowości oraz zaangażowania osób zamieszkujących
dzielnicę, jak również rozwój sztuk społecznych, opartych na czynnym
udziale odbiorców i odbiorczyń w procesach artystycznych. Bardzo istotna jest także popularyzacja twórczych praktyk animatorów i animatorek
kulturowych oraz artystów i artystek społecznych.
DANIEL
STOWARZYSZENIE MŁODYCH ANIMATORÓW KULTURY

Decyzja o zainicjowaniu programu rezydencyjnego wynika także z naszych doświadczeń i poczucia, że jako początkujący animatorzy potrzebowaliśmy wsparcia między innymi w zakresie prowadzenia diagnozy
czy metod pracy ze społecznościami o zróżnicowanych potrzebach. Postanowiliśmy tworzyć rezydencję, na którą sami chcielibyśmy aplikować,
a nie mieliśmy okazji.
ZUZA
STOWARZYSZENIE MŁODYCH ANIMATORÓW KULTURY
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fot. Dawid Majewski

PRZE/
PRZYSZŁOŚĆ

DROGIE MIESZKANKI,
DRODZY MIESZKAŃCY ULICY GŁÓWNEJ
I JEJ PIĘKNYCH OKOLIC!
Za gnieźnieńskimi oknami prószy śnieg, kalendarz pokazuje połowę
grudnia więc siłą rzecz wypada spojrzeć na miniony rok. Obraz mojego
osobistego roku 2021 nie byłby pełny bez lata spędzonego we wschodniej części Poznania. Nie byłby kompletny bez Was, z którymi miałem
okazję spędzić kawałek wakacji i wspólnie tworzyć.
Stacja Poznań Wschód towarzyszyła moim przyjazdom do Poznania
w czasach, gdy studiowałem w wielkopolskiej stolicy. Przez Główną
i Gnieźnieńską chodziłem też często łapać stopa do rodzinnego Gniezna, więc praca na tych fyrtlach miała dla mnie sentymentalny i nieco
symboliczny wymiar.
Droga młodzieży z Głównej! Dziewczyny! To Wy nauczyłyście mnie, że
rapować można (może trzeba?) o planach na bycie cukierniczką, marzeniach o pontonie i rysowaniu drzew. Wasza energia, drogie raperki, była
porywająca i niekiedy rozsadzała formę zajęć; wspominając pierwsze
spotkanie w lipcu i niesłychany rumor, krzyki i gonitwy, jestem zaskoczony, że wszystko udało się dopiąć na ostatni guzik – od pisania tekstu, przez nagranie piosenki, aż po stworzenie wideoklipu. Róża, Wiki
i Gabi, stworzyłyście piosenki płynące z serca, wakacyjne i pełne radości. Nieco inaczej pracowało się z Tobą, droga White – jeśli ktoś nie wie,
kim jest White, to spieszę z odpowiedzią, że to młoda raperka, z którą
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07 Szegetz
W sierpniu 2021 roku na Głównej miały miejsce działania
społeczno-artystyczne w ramach projektu rezydencyjnego
pt. PRZE/PRZYSZŁOŚĆ – główna i ta mniej autorstwa
Pawła „Szegetza” Bąkowskiego. Odbyły się wówczas dwa
cykle literackich i spoken-wordowych warsztatów adresowanych do seniorów i młodzieży. Działania podsumowały
dwa teledyski oraz slam poetycki.

w błyskawicznym tempie zrobiliśmy razem beat, a później w skupieniu
napisała poruszający tekst i pokazała nam zupełnie inne oblicze sztuki
– do dziś jestem Ci wdzięczny za podzielenie się ze mną (i światem)
szczerą opowieścią o trudnych życiowych momentach.
Inne wrażenia towarzyszyły mi podczas pierwszego spotkania z Wami,
drogie Seniorki i drodzy Seniorzy! Młodzież, jak to młodzież – rzuciła
na zapoznawcze spotkanie dynamit energii. Wy zaś przywitaliście mnie
bardzo ciepło i w otwartym geście serca, ale naszą więź budowaliśmy
w spokojniejszym tempie. Mimo wszystko, już po pierwszych zajęciach mieliśmy napisane i przeczytane pierwsze teksty. Później z każdym kolejnym spotkaniem witaliśmy się coraz serdeczniej – ze sobą
i z wierszami, nad którymi wspólnie pracowaliśmy. Ostatecznie powstała prawdziwa życiowa mozaika formy i treści. Wątki oniryczne, trudne
wspomnienia wojennej rzeczywistości przeplatały się z sielankowym
nastrojem pracy w ogródku czy nostalgii za dziecięcymi zabawami.
Nasz wspólny spacer i nagrywanie wierszy o Głównej długo pozostanie w mojej pamięci. Podobnie jak szalony finał. Czy pamiętacie nagłe
przenoszenie światła i nagłośnienia z powodu deszczu? Koniec końców
nie przerwało to naszego małego święta słowa. Dzielenie się tekstami
podczas kolacji i późniejsza prezentacja w świetle estrady stanowiły
piękny i wzruszający epilog wakacji 2021.

Ściskam,
WASZ PAWEŁ „SZEGETZ” BĄKOWSKI
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Gniezno, 15.12.2021 r.

fot. Ula Jocz

SONOMACHINA

DRODZY MIESZKAŃCY I DROGIE MIESZKANKI
DZIELNICY GŁÓWNA!
W te wakacje razem z Szymonem Konradem, Krzysztofem Nowakiem
i Oliwią Abravesh miałam przyjemność współtworzyć dla Was projekt
SONOMACHINA. Była to bardzo ciekawa przygoda. W ramach rezydencji w Społecznym Centrum Kultury Fyrtel Główna udało nam się
stworzyć coś wyjątkowego i niepowtarzalnego. Dzięki waszemu zaangażowaniu zbudowaliśmy jedyny w swoim rodzaju mobilny instrument,
który powstał ze wspólnie zebranych odpadów, takich jak: koło od roweru, plastikowe i aluminiowe rury czy stare banery reklamowe. Jednym
z najważniejszych celów naszego działania było ponowne wykorzystanie otaczających nas przedmiotów – ich recycling i upcycling. Pewnego
dnia spontanicznie pojawiliśmy się w drzwiach lokalnej firmy i zapytaliśmy o niepotrzebne części – w ten sposób elementy rolet okiennych
dostały drugie życie i stały się instrumentami. Podobnie było ze starymi strunami od gitary basowej, które przekazał nam znajomy basista.
Obserwowanie postępów w budowie Sonomachiny sprawiło mi wielką
radość, ale frajda najmłodszych podczas umuzykalniających warsztatów
cieszyła mnie najbardziej. Wspólne kreatywne działania mają dla mnie
ogromny sens i wartość. W przyszłości chciałabym stworzyć siostrę Sonomachiny w innej dzielnicy Poznania, by później móc podróżować z nią
po podwórkach. Będzie to świetny pretekst do muzykowania i zabawy.
Życzę Wam wiele radości! Niech muzyka będzie Waszą przyjaciółką!

Z pozdrowieniami,
MALWINA PASZEK
FUNDACJA KORBA
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Poznań, 10.12.2021 r.

07 Fundacja Korba
W lipcu 2021 roku na Głównej odbyły się działania
społeczno-artystyczne w ramach projektu rezydencyjnego
pt. SONOMACHINA autorstwa Fundacji Korba. Rezydenci
przygotowali warsztaty konstruktorskie, podczas których
powstał tytułowy instrument, a także warsztaty umuzykalniające dla dzieci i warsztaty śpiewacze obejmujące
repertuar tradycyjnych pieśni polskich i ukraińskich.
SONOMACHINA to czterościenny multi-instrument zbudowany podczas warsztatów konstruktorskich. Na frontowej ścianie obiektu znalazło się koło rowerowe (nawiązujące do młynarskich tradycji Głównej) i cztery ruchome
pantografy z terkotkami wykonanymi ze słomek i blachy.
Na ścianach bocznych umieszczone zostały dzwonki,
dębowy ksylofon, a także dwie cytry, bęben szczelinowy,
dzwonki rowerowe oraz bas (na rogu dwóch ścian);
w tylną ścianę instrumentu wbudowano bębny obręczowe
wykonane ze starych banerów. Latem instrument można
spotkać na podwórku Fyrtel Główna przy ul. Głównej 42.

fot. Ula Jocz
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fot. Dawid Majewski
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GŁÓWNA
SENTYMENTALNIE
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Jest taka ulica, którą nazwaliśmy Aleją Karola,
ta ulica to małe połączenie
Rzecznej i Skromnej z centrum Głównej
jak przyjemnie się idzie wśród pokrzyw i akacji!
po drodze przechodzimy przez mostek;
w przeszłości była tam brama zamykana na noc
dawny wjazd do młyna.
Z mostku skakaliśmy do wody – było paru odważnych.
Zimą kiedy Główna wylała,
mieliśmy lodowisko
mieliśmy okazję grać w hokeja.
Jest też taka ulica, która nazywa się Nadolnik
tam też stał młyn, który spalili, bo potrzebny był teren
na budowę domu.

HENRYK
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08 Poezja
Podczas warsztatów literackich prowadzonych przez Pawła
„Szegetza” Bąkowskiego w ramach rezydencji PRZE/
PRZYSZŁOŚĆ – główna i ta mniej, powstał szereg
tekstów poetyckich autorstwa seniorów i seniorek
z Klubu Seniora „Razem na Głównej”.

Wspomnienia z dzieciństwa

Mieszkanie na peryferiach Poznania
To patrzenie przez okno na podwórko
to biegające kury, gęsi i kaczka
to ganiający za nimi podwórkowy pies.
A za budynkiem stał spokojny ogród
z drzewkami owocowymi po jednej
i rosnącymi cicho warzywami i kwiatami po drugiej stronie
miałam 7 lat
pamiętam małe święto okolicy
pamiętam odświętnie przybrany flagami autobus
pamiętam jak pierwszy raz
uruchomili linię autobusową która dojeżdżała na nasze
peryferia
mile wspominam dzieciństwo na peryferiach Poznania

LUCYNA
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fot. Krystian Daszkowski
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