
Trwają jeszcze prace przy wymia-
nie chodnika i nawierzchni asfalto-
wej przy ulicy Gąsiorowskich. To 
zadanie jest realizowane przy cał-
kowitym udziale finansowym Za-

rządu Dróg Miejskich. Warto w tym 
miejscu przypomnieć, że od 2001 
roku, czyli od drugiej kadencji, Rada 
Osiedla św. Łazarza w ścisłej i dobrej 
współpracy z Zarządem Dróg Miej-
skich poprawia stan chodników. Do 
tej pory wyremontowane zostały 
ulice: Mottego, Małeckiego, Druż-
backiej, Łukaszewicza, Graniczna, 

Stablewskiego, Potworowskiego, 
Potockiej oraz jedna strona Lima-
nowskiego. Zdajemy sobie sprawę, 
że jeszcze kilka ulic czeka na remont, 
mamy jednak nadzieję, że z roku na 
rok będzie ich ubywać. Na działania 
w tym obszarze, w roku 2008, Rada 
Osiedla św. Łazarza przeznaczyła 
100.000,- zł. O planowanych re-
montach, szczegółowo, po-
informujemy Czytelników 
w następnym wydaniu Wie-
ści. Kolejnym, tegorocznym, 
zadaniem inwestycyjnym, 
na które Rada przeznaczyła 
70.000,- zł., jest budowa boi-
ska ze sztuczną nawierzch-
nią przy Szkole Podstawowej 
nr 77. Jest to już ostatnia ze 

szkół podstawowych na Łazarzu, 
która będzie miała zmodernizowany 
obiekt sportowy. To przedsięwzięcie 
realizujemy, nie po raz pierwszy, z 
Wydziałem Oświaty UM. Na wy-
mienione zadania Rada Osiedla św. 
Łazarza przeznaczyła 50% swojego 
budżetu na rok 2007. 

WW

Utrudniało to poruszanie się lu-
dziom starszym, małym dzieciom, 
które stawiały pierwsze kroki, matkom 
z wózkami i … .Mieszkańcy od bardzo 
dawna marzyli o tym remoncie. 

Rada Osiedla Św. Łazarza też wie-
lokrotnie zabiegała o ten remont. Na-

sze marzenia się spełniły. Dnia 2 lipca 
2007 roku firma P B D R. DYBA za-
mieniła ulice Załęże w plac budowy. 
Prace posuwały się szybko i już od 
końca lipca możemy chodzić po pięk-
nym i bezpiecznym chodniku.
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Nareszcie zaczął się długo oczekiwany remont chodników przy ulicy 
Załęże. Jak długo sięgam pamięciom, a mam 18 lat to chodnik przy 

mojej ulicy był w bardzo złym stanie – dziury, ruchome płytki, a nawet po 
deszczu pryskała z pod nich woda.

Najważniejsze są inwestycje
Kończą się, zaplanowane na ten rok, prace związane z remontami 

chodników na naszym osiedlu. Nowa nawierzchnia położona 
została już na ulicach Załęże i Bogusławskiego. Na wymienione inwesty-
cje Rada Osiedla św. Łazarza przekazała z tegorocznego budżetu kwotę 
71.000,- zł. 

ul. Gąsiorowskich

ul. Bogusławskiego

ul. Załęże

Biosko przy SP 77 oczekuje na remont



AZARSKIE�

Zaliczyć do nich można współfi-
nansowanie zakupu radiowozu czy 
monitoringu na Grunwaldzie, przy-
stąpienie do programu „ Nasz Straż-
nik „ oraz organizowanie pogadanek 
dla uczniów szkół podstawowych. 
Obecnie, we współpracy ze szkołami 
podstawowymi, realizujemy rozwój 
monitoringu w tych placówkach. 
Rozpoczęliśmy, w roku ubiegłym, 
od Szkoły Podstawowej nr 9. Wyni-

kało to z faktu, oddania do użytku 
boiska ze sztuczną nawierzchnią. 
Dzięki systemowi wizyjnemu nie 
dochodzi, na obiekcie, do aktów 
wandalizmu a grająca tam młodzież, 
może czuć się bezpiecznie. W bie-
żącym roku monitoring zainstalo-
wany zostanie w dwóch łazarskich  
podstawówkach nr 26 i 77. Na rea-
lizację tych inwestycji przeznaczyli-
śmy z budżetu Rady Osiedla św. Ła-

zarza 15.000,- zł. W roku przyszłym 
monitoring zostanie zainstalowany 
się w Szkole Podstawowej nr 69, na 
to zadanie przeznaczyliśmy w budże-
cie 10.000,- zł. Realizacja tych zadań 
odbywa się, dzięki dobrej współpra-
cy z dyrekcją wymienionych placó-
wek. Zarówno dyrektorzy szkół jak i 
nasza rada, bezpieczeństwo uczniów 
na terenie szkoły, uważamy za bar-
dzo ważne i wymienione działania to 
odzwierciedlają. Monitoring, dzięki 
środkom finansowym przekazanym 
z miasta, mają również trzy łazarskie 
gimnazja nr 33, 51 i 53.

WW

Poprawa bezpieczeństwa
Wielokrotnie, na naszych łamach, pisaliśmy jak ważnym obsza-

rem w działalności naszej rady, jest poprawa bezpieczeństwa. 
Stąd podejmowane w tym zakresie różne inicjatywy.

Budżet Rady w 2006r. wynosił 
274.303,- zł a zamknął się, po reali-
zacji, kwotą blisko 840.000,-zł. Głów-
nym zadaniem realizowanym przez 
Radę Osiedla były remonty chodników 
przy ulicy K. Potockiej na odcinku od 
Głogowskiej do Lodowej i od Dmow-
skiego do Kolejowej. Na to zadanie 
przeznaczona była kwota 80.000,- a 
całkowity koszt realizacji tej inwestycji 
wyniósł 502.000,-zł. Blisko 420.000,- zł 
pochodziło ze środków Zarządu Dróg 
Miejskich. W tym miejscu, raz jeszcze, 
dziękujemy Zarządowi Dróg Miej-
skich za wsparcie, dzięki któremu już 

od 7 lat, możemy poprawiać 
stan chodników na naszym 
osiedlu. Bez tej pomocy by-
łoby to niemożliwe, lub w 
bardzo ograniczonym za-
kresie. Kolejnym zadaniem 
inwestycyjnym, realizowa-
nym w roku ubiegłym, była 
budowa boiska ze sztuczną 
nawierzchnią przy Szkole 
Podstawowej nr 9. Ze swo-
ich środków Rada przezna-
czyła na to zadanie 45.500,- zł. Całość 
zamknęła się w kwocie 188.500,-zł, 
a pozostałe środki pochodziły z Wy-

działu Oświaty UM. Także i 
tej jednostce miasta składamy 
podziękowanie za dotych-
czasową współpracę, dzięki 
której przyszkolne boiska są 
modernizowane. Pozostała 
kwota ubiegłorocznego bu-
dżetu, czyli 149.000,- zł, wy-
datkowana została m.in. na 
doposażenie placówek oświa-
towych w pomoce dydak-
tyczne lub wykonanie prac 

remontowych, utrzymanie boiska przy 
ul. Dmowskiego, pielęgnację lejka łazar-
skiego oraz zakup i nasadzenie nowych 
drzew. Wsparty został rozwój monito-
ringu wizyjnego Grunwaldu i Szkoły 

Podstawowej nr 9, współfinansowany 
był zakup radiowozu dla policji. W ob-
szarze bezpieczeństwa wydatkowano w 
2006 roku ponad 35.000,- zł. Ważnym 
obszarem działalności Rady było orga-
nizowanie imprez kulturalnych i spor-
towych, na realizację których przezna-
czono kwotę 45.000,- zł. Z roku na rok 
ilość tych imprez powiększa się i cieszy 
coraz większym zainteresowaniem, co 
zostało uwzględnione w tegorocznym 
budżecie oraz na 2008 rok. Rada udzie-
liła absolutorium zarządowi z wyko-
nania budżetu w 2006 roku.  

MM

Absolutorium dla zarządu
Pod koniec maja br. na posiedzeniu Rady Osiedla św. Łazarza, 

przewodniczący zarządu Tadeusz Wawrzyniak przedłożył rad-
nym sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok.

Boisko przy SP 9

ul. K. Potockiej
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Uroczystość odbyła się w niedzie-
lę 27 maja br. i zbiegła się z inau-
guracją XVIII Dni Łazarza. Uro-
czystej Mszy św. koncelebrowanej, 
sprawowanej w intencji obu kapła-
nów oraz mieszkańców Łazarza, 
przewodniczył ks. prof. Bogdan 
Częsz, który dokonał również po-
święcenia tablicy. W wygłoszonej 
homilii ks. Częsz wspomniał syl-
wetki i zaangażowanie, w życie 
religijne i społeczne na Łazarzu, 
obu kapłanów. Przypomniał o 

trudnych czasach w jakich pełni-
li tutaj swoją posługę, niosąc po-
moc i oparcie swoim parafianom. 
Ks. Frankiewicz w latach II woj-
ny światowej, natomiast ks. Exler 
w stanie wojennym. Po Mszy św. 
wszyscy jej uczestnicy udali się 
pod budynek plebanii, gdzie na-
stąpiło uroczyste odsłonięcie tab-
licy. Aktu tego dokonał senator 
RP Przemysław Alexandrowicz 
w asyście obecnego proboszcza 
ks. kanonika Eugeniusza Antko-

wiaka i radnych miasta Lidii Du-
dziak i Wojciecha Wośkowiaka. 
Na zakończenie pod tablicą złożo-
ne zostały kwiaty. Przed rozpoczę-
ciem uroczystości przedstawiciele 
Rady Osiedla św. Łazarza i Rady 
Parafialnej złożyli wiązanki kwia-
tów na grobach obu kapłanów, na 
cmentarzu górczyńskim.

EG

W hołdzie Wielkim Proboszczom
Z inicjatywy Rady Osiedla św. Łazarza i parafii Matki Boskiej Bo-

lesnej na budynku plebanii odsłonięta została tablica pamiątko-
wa, poświęcona długoletnim proboszczom łazarskiej parafii ks. prała-
towi Marianowi Frankiewiczowi i ks. prałatowi Bolesławowi Exlerowi.
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Harcerze na szlaku Korpusu Andersa

Przygotowania rozpoczęły się na długo 
przed planowanym wyjazdem szeregiem 
akcji zarobkowych i wymianą mundurów 
na nowe.Braliśmy również udział w uro-
czystej mszy świętej, jaka miała miejsce 
w dniu 22. kwietnia 2007 roku, kiedy to 
zaprezentowano w Poznaniu historyczny 
ołtarz polowy 15 Pułku Ułanów. Ołtarz 
przechowywany jest w Londynie. 

9 maja po południu reprezentacja 
Chorągwi Wielkopolskiej składająca się 
z 100 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. 
gen. St. Maczka i ekipy ratowników har-
cerskich rozpoczęła swoją podróż przez 
Europę. Wyprawa zaczęła się krótkim 
apelem i złożeniem kwiatów pod po-
mnikiem 15 Pułku Ułanów Poznańskich, 
który mieści się w Poznaniu przy ulicy 
Paderewskiego. Okazały pomnik, sym-
bolicznie łączy nasze miasto z odległym 
Monte Cassino.

Do najważniejszego punktu wypra-
wy dotarliśmy 11-tego rano. Monte Cas-
sino przywitało nas słoneczną pogodą i 
wspaniałym widokiem z bazy skautowej. 
Posiłkując się mapami satelitarnymi te-
renu bitwy przystąpiliśmy do sprzątania 
cmentarza i pomników. Mimo ogromne-
go upału „odgruzowaliśmy” często gęsto 
zarośnięte i zaniedbane miejsca pamięci 
polskich bohaterów. Stan techniczny po-
mników oceniamy na dość dobry jednak 
widoczne są już znaczne ubytki. Pomniki 
pełne są podpisów wykonanych flama-
strem i śmieci nie sprzątanych tam od lat. 
Posprzątaliśmy wszystkie groby. Na każ-
dym z nich postawiliśmy znicz i wpięliśmy 
chorągiewkę w barwach narodowych.

W godzinach popołudniowych znów 
(tym razem w mundurach) stanęliśmy 
przy wysprzątanych pomnikach biorąc 
udział w apelach. Dygnitarze i komba-
tanci złożyli kwiaty między innymi pod 
pomnikiem 3 Dywizji Strzelców Karpa-
ckich. Tam też udało nam się zamienić 
kilka słów z ostatnim prezydentem RP na 
uchodźstwie R. Kaczorowskim, druhem 
przewodniczącym ZHP A. Borodzikiem. 
Słuchaliśmy opowieści o tych dniach z ust 

naocznych świadków. Ta lekcja historii w 
tym historycznym miejscu miała szcze-
gólne znaczenie. 

Harcerki i harcerze 100 PDH mieli 
okazję osobiście podziękować Kierow-
nikowi Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych za wyróżnienie naszej 
drużyny medalem „Pro Memoria”. Pan Ja-
nusz Krupski podziwiał sztandar drużyny, 
na którym obok „Pro Memoria” przypięta 
jest również Złota Odznaka 
1 Dywizji Pancernej.

Szczególnie zapadła 
nam w pamięć opowieść 
generała Franciszka Stu-
dzińskiego – kapelana broni 
pancernej.

Wieczorem w bazie od-
wiedzili nas skauci włoscy 
prezentując nam swoje in-
teresujące zwyczaje.

12 maja stanęliśmy na 
cmentarzu przygotowując teren do apelu 
i mszy. Zapaliliśmy znicze i jeszcze raz 
sprawdziliśmy czy wszystko jest gotowe 
do uroczystości. Od godziny 10.00 peł-
niliśmy posterunki informacyjne i roz-
poczęliśmy roznosić wodę uczestnikom. 
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 
11.00 w pełnym słońcu, przez co mieliśmy 
pełne ręce roboty. Nasi dzielni ratownicy 
wspomagali wodą spragnionych i wyko-
rzystywali swoją wiedzę i doświadczenie 
w ratowaniu mdlejących.

Po zakończeniu uroczystości przyszedł 
czas na pamiątkowe zdjęcia. Do wspólnej 
fotografii udało nam się zaprosić Panią 
Generałową i Pana Prezydenta. Pan Pre-
zydent podziwiał nasze nowe mundury i 
chętnie wpisał się do naszej kroniki.

Następnie udaliśmy się wraz z innymi 
gośćmi na obiad do hotelu w Cassino. 

Pobyt na Monte Cassino pozwolił nam 
spojrzeć zupełnie z innej strony na walki 
aliantów na froncie włoskim. Na własnej 
skórze przekonaliśmy się w jak ciężkim 
terenie zmuszeni byli walczyć Polacy i jak 
trudne zadanie wykonali.

Kolejnego dnia wstaliśmy wcześnie 
rano, aby dołączyć do rządowej kolumny 
autokarów i dostać się do Rzymu. Wszy-
scy przeżyliśmy wyjątkową chwilę zma-
wiając modlitwę pod grobem Jana Pawła 
II. Oczekując na zwiedzanie Bazyliki roz-
mawialiśmy z weteranami. Chętnie opo-
wiadali nam o tamtych odległych dniach. 

Następnie zobaczyliśmy bazylikę i plac 
św. Piotra w Watykanie. Po krótkiej prze-
rwie przystąpiliśmy do zwiedzania stolicy 
Włoch. 

14 rano, po spakowaniu się do auto-
karu, odwiedziliśmy podmiejską plażę 
gdzie kilku śmiałków zdecydowało się na 
kąpiel w jeszcze zimnym morzu. Po kilku 
godzinnej podróży znaleźliśmy się w Bo-
lonii. Przeprawiwszy się przez zamknięte 
ogrodzenie Polskiego Cmentarza Wojsko-
wego złożyliśmy na grobach ostatnią już 
wiązankę kwiatów. Po całonocnej drodze 
zatrzymaliśmy się w Wiedniu. Zdążyliśmy 
zobaczyć najważniejsze zabytki miasta i 
udaliśmy się do słynnego parku rozrywki 
Prater, korzystając z wielu znajdujących 
się tam atrakcji. Ze smutkiem opuściliśmy 
stolicę Austrii wiedząc, że był to ostatni 
punkt naszego programu. 

W Polsce znaleźliśmy się z bagażem 
wspaniałych wspomnień i nowych znajo-
mości, bogatsi o wiedzę z historii 2 Kor-
pusu Polskiego.

pwd. Andrzej Walusiak i hm. Grze-
gorz Maciejewski

100 PDH

O tym wyjeździe marzyliśmy praktycznie od końca obchodów 
60-lecia bitwy o Monte Cassino. Doskonała okazja trafiła 

się, gdy Senat RP ogłosił rok 2007 rokiem generała Władysława An-
dersa.
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Głównymi organizatorami były: 
Kierownictwo i Rada Osiedla „Łazarz”  
SM Grunwald i Rada Osiedla św. Łaza-
rza. W organizację imprezy aktywnie 
włączyły się również placówki oświato-
we, kulturalne, sportowe i wychowaw-
cze działające w dzielnicy. Nie zawiedli 

także sponsorzy i patroni medialni. Na 
czele Komitetu Organizacyjnego stanął 
z-ca prezydenta Poznania Maciej Fran-
kiewicz a Honorowego senator Prze-
mysław Alexandrowicz. Rozpoczęcie 
imprezy odbyło się  w niedzielę 27 maja 
i poprzedziła ją Msza św. odprawiona 
w kościele p.w. Matki Boskiej Bolesnej 
w intencji mieszkańców. Po niej od-
słonięta została tablica pamiątkowa ku 
czci długoletnich proboszczów parafii 
ks. Frankiewicza i ks. Exlera. Następ-
nie sprzed kościoła do parku Wilsona 
ruszyła, wielokolorowa, II Parada Ła-
zarska. Na jej czele szła orkiestra re-
prezentacyjna kolejarzy miasta Pozna-

nia. Przemarsz uczestników wywołał 
zainteresowanie mieszkańców którzy 
licznie, na trasie przemarszu, pojawili 
się w oknach i na ulicy Głogowskiej. 
W muszli koncertowej parku Wilsona 
miało miejsce oficjalne otwarcie 18. 
Dni Łazarza, którego dokonali: senator 

Przemysław Alexandrowicz, z-ca pre-
zydenta Maciej Frankiewicz, Wojciech 
Wośkowiak przewodniczący RO św. 
Łazarza i Jerzy Babiak przewodniczący 
RO „Łazarz” SM Grunwald. Następnie, 
dla licznie zebranych mieszkańców roz-
począł się koncert. Znaczącym wyda-
rzeniem 18. Dni Łazarza była wystawa 
fotograficzna autorstwa Jana Kurka 
obrazująca Łazarz sprzed 40- laty. Choć 
zdjęcia rozmieszczone były w różnych 
punktach Łazarza, wielu mieszkańców 
z sentymentem obejrzało je wszystkie. 
Kolejne dni dostarczały wielu cieka-
wych propozycji, niektóre z nich, już 
na stałe zagościły na imprezie. Do nich 
zaliczyć można konkursy: „Każdemu 
wolno śpiewać”, gwary poznańskiej czy 
łazarskiego omnibusa. Nie zabrakło 
wycieczek w ciekawe miejsca, jak np. 
na wieżę kościoła św. Anny czy spotkań 
autorskich. Wesoło było na festynie 
przed klubem „Krąg”, który zgroma-
dził przede wszystkim najmłodszych 
mieszkańców. Pięknego koncertu, w 

wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej, 
można było posłuchać w kościele Mat-
ki Boskiej Bolesnej. To tylko w skrócie 
informacja o tym jak przebiegały 18. 

MM

Dni Łazarza
Już po raz 18. zorganizowane zostały Dni Łazarza. To wielkie 

święto naszej dzielnicy, podczas którego odbyło się wiele imprez 
kulturalnych i sportowych. Tegoroczne Dni Łazarza trwały od 27 
maja do 04 czerwca.
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W tym roku zaszczytny tytuł Przyjaciela Łazarza otrzymali:  
Małgorzata Pańczak – wieloletnia nauczycielka z Przedszkola nr 44,
Kazimierz Pierzchalski - Ambasador Honorowych Dawców Krwi 
„Krewniacy”, 
Zenon Wiatr – przewodnik Oddziału Poznańskiego PTTK, 
Włodzimierz Bogaczyk – redaktor naczelny Gazety Wyborczej Poznań, 
ks. Marian Ciesielski – proboszcz parafii Chrystusa Sługi przy ul. 
Palacza,
Jan Kurek – autor wystawy „Mój Łazarz 1967 – Łazarz 40 lat później”, 
Remigiusz Koziński – szef działu promocji i marketingu Oddziału Re-
gionalnego Gazety Wyborczej.                    JH

Dostojni laureaci od ponad 
30 lat poza pracą zawodową swój 

wolny czas poświęcali całkowicie pra-
cy społecznej na rzecz osób niewido-
mych i słabowidzących. Pani Eleono-
ra od 6 lat jest całkowicie niewidoma. 
Od 16 lat jest Przewodniczącą Koła 
Związku Niewidomych na Grunwal-
dzie i z pomocą  swego męża pana 

Mariana Szmida kieruje pracą tego 
Koła. Ich praca społeczna na rzecz 
niewidomych polega na udzielaniu 
potrzebującym istotnych porad ży-
ciowych i prawnych, organizowaniu 

spotkań integracyjnych, prelekcji, wy-
cieczek. Swoją wieloletnią i bezintere-
sowną działalnością starają się ułatwić 
egzystowanie osób niewidzących w 
otaczającej rzeczywistości. Robią to 
z pasją i od serca. Rzeźba pana Kazi-
mierza Rafalska trafiła w godne ręce.

W latach poprzednich ten za-
szczytny tytuł otrzymali:

2006 – ks. Eugeniusz Antkowiak
2005 – Lidia Dudziak
2004 – Wojciech Wośkowiak
2003 – Janusz Heller
2002 – Józef Derda
2001 – Maria Łazarz
2000 – Krzysztof Antkowiak
Komitet Organizacyjny „Dni Ła-

zarza” przyznał po raz piąty Nagrodę 
im. Stanisława Strugarka, za popular-
ność gwary poznańskiej. Otrzymał ją 
Jerzy Drabent – dyrektor Osiedlowe-
go Domu Kultury „Jubilat” na Osiedlu 
Tysiąclecia w Poznaniu.

JH

W turnieju udział wzięli repre-
zentanci szkół podstawowych nr 9, 
26, 69 i 90 oraz gimnazjów nr 51 i 53. 
Uczestnicy musieli się zmierzyć z 10 
zadaniami dotyczącymi Łazarza  oraz 
10-lecia poznańskiej pestki  i komu-
nikacji miejskiej.

W ramach XVIII Dni Łazarza jak 
co roku rozegrano w Klubie „Krąg” 
– „Łazarski Omnibus”, turniej wiedzy 
o Łazarzu dla uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjów.   W tym roku 
pytania dotyczyły także 10-lecia po-
znańskiej pestki i komunikacji miej-
skiej. W turnieju udział wzięły druży-
ny reprezentujące Szkoły Podstawowe 
nr 9, 26, 69 i 90 oraz Gimnazjum nr 51 
i Gimnazjum 53. Zadania konkursowe 
oceniali: Wojciech Wośkowiak - Prze-
wodniczący Rady Osiedla św. Łazarza, 
Izabela Wysocka - Komitet Organiza-
cyjny XVIII Dni Łazarza oraz Janusz 
Ludwiczak - portal lazarz.pl. Omni-
bus poprowadziła pomysłodawczyni 
konkursu Joanna Heller. „Łazarski 
Omnibus 2007” wygrała drużyna „B” 
z Gimnazjum nr 51 zdobywając 78 
punktów, drugie miejsce – drużyna 
„C” ze Szkoły Podstawowej nr 26 - 
69,5 punktów, trzecie miejsce równo-
rzędnie - drużyna „A” z Gimnazjum 
nr 51 oraz drużyna „B” z Gimnazjum 
53 /po 69 punktów/. 

Wyróżnienie otrzymała też druży-
na „A” ze Szkoły Podstawowej nr 26 
otrzymując nagrodę specjalną od Klu-
bu „Krąg”. Nagrody w „Łazarskim Om-
nibusie” ufundowali: Klub Osiedlowy 
„Krąg”, Rada Osiedla św. Łazarza oraz 
Lukas Bank.

JH

Łazarski 
Omnibus 2007

Łazarski Omnibus - turniej 
wiedzy o Łazarzu dla ucz-

niów szkół podstawowych i gim-
nazjów - jest imprezą od wielu lat 
towarzyszącą Dniom Łazarza. W 
tym roku pobity został kolejny 
rekord. W Klubie Osiedlowym 
Krąg zjawiło się bowiem, aż 13  
trzyosobowych drużyn.

Tytuł Człowieka Rok
Po raz pierwszy w historii tytułu „Człowiek Roku Łazarza” wyróżnie-

nie to przypadło nie jednej a dwóm osobom. Kapituła postanowiła 
przyznać statuetkę autorstwa Kazimierza Rafalska małżeństwu z 50 letnim 
stażem - państwu Eleonorze i Marianowi Szmid.

Przyjaciele Łazarza
Od lat podczas uroczystego zakończenia Dni Łazarza przyzna-

wane są plakietki „Przyjaciel Łazarza”, którymi Komitet Or-
ganizacyjny Dni Łazarza wyróżnia osoby zaświadczające swą pracą 
zawodową i prowadzoną działalnością społeczną, iż nasza dzielnica 
jest im szczególnie bliska.
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dzisiaj zapraszamy do kolejnej edycji 
– wiosną 2008 roku. 

EG

UCele konkursu jest pogłębienie wiado-
mości o naszym osiedlu, integracja śro-
dowisk szkolnych oraz promocja naszego 
osiedla. Konkurs skierowany jest do ucz-
niów klas czwartych szkoły podstawowej.
Ci młodzi mieszkańcy naszego osiedla 
musieli wykazać się wiadomości związa-
nymi z naszym osiedlem (czasy obecne, i 
te z początku XX wieku, ciekawe obiekty 
na terenie osiedla, jak i jego topografia) 
Do konkursu przystąpiły zespoły skła-
dające się z trzech osób. Drużyny zaję-
ły kolejno miejsca: SP 26, SP 77, SP 69. 
Przyznano również nagrody indywidual-
ne i tutaj należy podkreślić, że uczniowie 
ze szkół SP 26 i 77 toczyły długi buj, kto 
będzie najlepszy i dzieliły je zaledwie nie-
wielkie różnice.    EG

Nasz fyrtel
Konkurs wiedzy o Łazarzu 

„Nasz fyrtel” rozstrzygnię-
ty. Jego organizatorkami w imieniu  
Szkoły Podstawowej nr 26 i Rady 
Osiedla św. Łazarza były Maria Ła-
zarz i Ewa Garasz. 

„Nasz Łazarz” 
w sztuce dziecka

Konkurs skierowa-
ny został do dzieci i 
młodzieży szkół pod-
stawowych i gimna-
zjów naszego osiedla. 
Tematyką konkursu 
były: zabytki, architek-
tura naszego Łazarza, 
ciekawe obiekty, cha-
rakterystyczny pejzaż 
oraz życie na osiedlu. 
W dniu tak ważnym 
dla dzieci - Dniu Dzie-
cka, w piątek, 1 czerw-
ca 2007 r. o godz. 17:00 w Mło-
dzieżowym Domu Kultury nr 3 
przy ul.Jarochowskiego wręczono  

trzydziestu laureatom dyplomy i 
nagrody.

E G

Tak, tak to już po raz dziewiąty odbył się konkurs plastyczny 
„Nasz Łazarz” organizowany przez Młodzieżowym Domem 

Kultury nr 3 i Radę Osiedla św. Łazarza. 

Festiwal odbywał się pod hasłem „Stop 
agresji”. Chęć udziału w festiwalu 
zgłosiło 5 poznańskich szkół (SP 9,26, 
69,77, oraz gościnnie uczniowie z SP 7), 
łącznie odbyło się osiem przedstawień. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, 
nagrody i upominki. Udział wzięło bli-
sko osiemdziesiąt osób.
Statuetki - Victorynki 2007 Komisja 
Konkursowa przyznała następującym 

grupom:
I miejsce w grupie wiekowej I – III –  
SP 7 za przedstawienie „Słowik”
I miejsce w grupie wiekowej IV – VI 
– SP  77 za przedstawienie „Lelije”
II miejsce w grupie wiekowej IV – VI 
– SP 26 za ”Poskromienie złośnicy”
Indywidualną nagrodę za wspaniałą, 
można powiedzieć odważną, przeko-
nywującą kreację aktorską otrzymała 

uczennica Szkoły 
Podstawowej nr 26 
Katarzyna Pałgan 
za tytułową rolę 
w przedstawieniu 
„ Po s k r o m i e n i e 
złośnicy”.
Wszystkich zain-
teresowanych już 

II Łazarski Festiwal Teatrów Szkolnych
W dniach 5-6 czerwca 2007r. w Szkole Podstawowej nr 26 od-

był się II Łazarski Festiwal Teatrów Szkolnych, którego or-
ganizatorem była w/w Szkoła  i Rada Osiedla św. Łazarza. 



W związku z tragicznym pożarem przy ul. Kanałowej w Poznaniu, w którym 
60 osób pozostało bez dachu nad głową i straciło swój dobytek, Caritas Archidie-
cezji Poznańskiej  zwraca się z prośbą o pomoc dla pogorzelców.

Ofiary prosimy wpłacać na konto Caritas:

Bank Zachodni WBK S.A.
Nr 70 1090 1362 0000 0000 3602 2297

z dopiskiem ul. Kanałowa.

Zebrane ofiary przekażemy poszkodowanym 
rodzinom, włączając się w pomoc udzielana przez 
Wspólnotę Parafii pw. Św. Anny w Poznaniu.

Bóg zapłać za wszelkie ofiary.

Ks. Waldemar Hanas
Dyrektor

Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej
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„Szanowni Czytelnicy”
e-Ł@zarz, czyli Twoja dzielnica w Internecie. 

Łazarz w zasięgu myszki.

- Chcesz wiedzieć co dzieje się w Twojej 
dzielnicy?

- Zamknięto Twoją ulicę? Tramwaj zmienił 
trasę?

- Nie masz pomysłu na weekend?
- Zapomniałeś wysłać list?
- Nie wykupiłeś leku w aptece?
- Nie wiesz jak sprawowane są msze święte w 

Twoim kościele?
- Chcesz się ogłosić lub zareklamo-wać?

Nie ma problemu. Zajrzyj na PORTAL lazarz.pl

.:LAZARZ.PL->łazarski portal internetowy 
zaprasza:

w w w . l a z a r z . p l

KOMUNIKAT
Caritas Archidiecezji Poznańskiej

Po raz pierwszy odbył się on 
na nowym boisku, ze sztuczną 
nawierzchnią, przy Szkole Podsta-
wowej nr 9. Wzięły w nim udział 
reprezentacje wszystkich łazar-
skich szkół podstawowych. Mecze 
dostarczyły wielu emocji, zawod-
nicy grali z dużym zaangażowa-
niem i poświęceniem. Zwycięzcą 
tegorocznej edycji turnieju została 
reprezentacja Szkoły Podstawowej 
nr 69. Kolejne miejsca zajęły dru-

żyny SP 26, SP 9 i SP 77. Uczest-
nicy turnieju otrzymali puchary 
i piłki nożne ufundowane przez 
Radę Osiedla św. Łazarza. 

Nieco wcześniej rozegrany zo-
stał II turniej piłki nożnej dla 
uczniów klas V szkół podstawo-
wych. Gospodarzem była Szkoła 
Podstawowa nr 69 a mecze roz-
grywane były w wielofunkcyjnej 
hali sportowej. W tym turnieju 
najlepszym zespołem, z komple-

Piłka ciągle górą
Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się, już od kilku lat, 

piłkarskie turnieje na Łazarzu, organizowane dla uczniów 
podstawówek. Pod koniec roku szkolnego rozegrany został VII tur-
niej dla uczniów klas VI. 

tem zwycięstw, była reprezentacja 
SP 9 przed SP 77, SP 26 i SP 69. 
Również i tu uczestnicy otrzy-
mali puchary i nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Radę Osiedla 
św. Łazarza. Jesienią czekają nas 
kolejne sportowe emocje. Odbędą 
się m.in. zawody lekkoatletyczne, 
turnieje piłki nożnej, siatkowej i 
tenisa stołowego. O wynikach po-
informujemy na naszych łamach.     


