
W czwartek 3 listopada br. odsłonięty został przy ko-
ściele Matki Boskiej Bolesnej pomnik Sługi Bożego księdza 
Jerzego Popiełuszki. Uroczystości, z licznym udziałem du-
chowieństwa, pocztów sztandarowych i wiernych, przewod-
niczył Metropolita Poznański ks. abp. Stanisław Gądecki. 

Po Mszy św. wszyscy zgromadzeni udali się na przyko-
ścielny plac, gdzie w niezwykle podniosłej i wzruszającej at-
mosferze, odsłonięto pomnik. Dokonali tego, Pani Teresa 

ODSŁONIĘCIE POMNIKA

Na terenie Osiedla Św. Łazarz od początku wrze-
śnia br. służbę pełni dwóch strażników, którym pod-
legają następujące placówki oświatowe:  
• Gimnazjum nr 33 przy ul. Wyspiańskiego
• Szkoła Podstawowa nr 26 przy ul. Berwińskiego
• Szkoła Podstawowa nr 9 przy ul. Łukasiewicza
• Gimnazjum nr 51 przy ul. Potockiej
• Szkoła Podstawowa nr 77 przy ul. Dmowskiego
• Liceum Ogólnokształcące nr VIII przy ul. Głogow-
skiej
• Zespół Szkół Muzycznych przy ul. Głogowskiej

Cele i zadnia patroli szkolnych:
Poprawa bezpieczeństwa i eliminowanie zjawisk 
patologicznych na terenie szkół i w ich okolicy po-

STRAŻNICY PILNUJĄ
Z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej, Rady Osiedla św. Łazarza i VIII 
Liceum Ogólnokształcącego odsłonięta zostanie 
tablica pamiątkowa, poświęcona cichociemnemu 
asowi wywiadu AK ppłk Stefanowi Ignaszakowi 
ps. „Drozd”, „Nordyk”. 

Był oficerem 15 Pułku Ułanów Poznańskich,
żołnierzem września 1939 roku, cichociemnym ofi-
cerem wywiadu AK, kawalerem orderu wojennego 
Virtuti Militari.

Podczas II wojny światowej ppłk Ignaszak orga-
nizował siatki wywiadowcze na terenie Rzeszy i w 

Cichociemny bohater

W numerze ...

(dokończenie na str. 3)

(dokończenie na str. 2) (dokończenie na str. 2)

25 lat minęło
strona   2

Bezpieczeństwo na Łazarzu 
Wciąż walczymy

strona   3
Finalista z Łazarza

strona   4
Zieleń na Łazarzu

strona   5
Remont Głogowskiej
Zaproszenie

strona   6
IV Turniej Piłki Nożnej
Ciepło dotarło

strona   7
Konkurs Grantowy

strona   8
Poseł z Łazarza 
Turniej VIP-ów
Mission possible

strona   9
Pyrek

strona 10
Konkurs Papieski

strona 11
Sport na Osiedlu

strona 13
Fotoreportaż

strona 14

Grudzień 2005
Nr 5  Rok II
ISSN 1733-9308



Inicjatorem akcji, odbywającej 
się od czterech lat, jest Rada Osie-
dla św. Łazarza. Dotychczas uczest-
niczyli w niej uczniowie klas VI, 
jednak od tego roku formuła tych 
spotkań została zmieniona. Było 
to wynikiem rozmów wszystkich 

zainteresowanych stron, aby 
uczestnikami pogadanki 
byli gimnazjaliści klas I. Ma 
ona na celu uświadomienie 
młodzieży o występujących 
zagrożeniach i przeciw-
działaniu im w takich sytu-
acjach. Policjanci st. 
post. Patrycja Sip i 
mł. asp.  Krzysztof 

Suchomski, mówili tak-
że o  odpowiedzialności i 
konsekwencji wynikają-
cej z działań i zachowań 
niezgodnych z prawem. 
Na zakończenie prelekcji 
jego uczestnicy otrzymali, 

ufundowane przez Radę Osiedla, 
którą na spotkaniu reprezentowali 
Wojciech Wośkowiak – przewod-
niczący Rady i Marek Kurkowiak 
– przewodniczący komisji bezpie-
czeństwa Rady Osiedla, smycze do 
kluczy. Umieszczone na nich zosta-
ło hasło pogadanki

STOP PRZEMOCY, NARKO-
MANII I AGRESJI W SZKOLE.

Smycze trafią do blisko 500
uczniów klas I łazarskich gimna-
zjów, oprócz wymienionego wyżej 
G-51 także do G-33 oraz G-53. 

                           WW

przez:
• reagowanie na spożywanie przez 
uczniów alkoholu, palenie papie-
rosów, używanie środków odurza-
jących
• reagowanie na przypadki prze-
mocy rówieśniczej, wymuszeń, 
rozbojów, wyłudzeń haraczu, akty 
wandalizmu
• eliminowanie przebywania osób 
postronnych na terenie szkoły
• współpracę z Policją – przeka-
zywanie informacji do programu 
„NIELAT”
• rozpoznawanie zjawisk patolo-
gicznych poprzez częste patrolo-
wanie terenu szkół i okolic

Współpraca ze społeczności 
szkolną i rodzicami w celu roz-
wiązywania problemów uczniów i 
szkół poprzez:
• zbieranie informacji od uczniów 
i nauczycieli 
• wymianę informacji pomiędzy 

strażnikiem Straży Miejskiej a 
radami pedagogicznymi radami 
rodziców, radami uczniowskimi, 
pedagogami szkolnymi o nega-
tywnych zjawiskach występują-
cych na terenie szkoły i jej okoli-
cy
• przekazywanie informacji o 
dostępnych miejscach i źródłach 
wsparcia dla uczniów zagrożo-
nych patologią
• rozwiązywanie bieżących proble-
mów szkoły wymagających inter-
wencji w instytucjach zewnętrz-
nych w zakresie bezpieczeństwa i 
porządku wokół placówki

W wyżej wymienionym okre-
sie strażnicy podjęli następujące 
czynności służbowe: 
• ujęto i doprowadzono do Policji 
osobę poszukiwaną listem goń-
czym
• wyeliminowano gromadzenie 
się uczniów Gimnazjum nr 33 pa-
lących papierosy w czasie przerw 
w bramach przyległych posesji

• w toku czynności służbowych 
doprowadzono do wyeliminowa-
nia nieprawidłowo parkujące po-
jazdy w rejonach szkół
• w stosunku do uczniów nie prze-
strzegających przepisów ustawy o 
zakazie palenia tytoniu na terenie 
placówek oświatowych podjęto 
środki prawne
• podejmowano interwencję wo-
bec uczniów uchylających się od 
obowiązku szkolnego przekazując 
informację do Dyrekcji Szkół 
• interweniowano w stosunku do 
uczniów używających słów wul-
garnych w miejscach publicznych 
• zabezpieczano imprezy szkolne 
odbywające się w godzinach poza 
lekcyjnych
• przeprowadzono spotkania dy-
daktyczne w klasach szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych na te-
mat bezpieczeństwa publicznego, 
bezpieczeństwa w komunikacji, 
utrzymania zwierząt oraz odpo-
wiedzialności prawnej.

Strażnicy pilnują

AZARSKIE2

W piątek 25 listopada br. w Gimnazjum nr 51 odbyła się, dla 
uczniów klas I, pogadanka poświęcona przeciwdziałaniu przemocy, 
narkomanii i agresji w szkole. Prelekcje przygotowali funkcjonariusze 
z Wydziału ds. nieletnich Komisariatu Policji Poznań – Grunwald. 

POGADANKA

(dokończenie ze str. 1)



W poniedziałek 21 listopada br. w Poznańskim Ratuszu odbyło 
się uroczyste podsumowanie konkursu o nagrodę Miasta Poznania 
za szczególne osiągnięcia w nauce. 

PRYMUSY Z ŁAZARZA

Do konkursu zgłoszonych zosta-
ło 137 uczniów szkół gimnazjalnych 
i średnich. Przyznano 28 wyróżnień 
i 55 nagród. Miło nam poinformo-
wać naszych Czytel-ników, że wśród 
tej grupy znalazło się także dwóch 
tegorocznych absolwentów z łazar-

skich gimnazjów, którzy otrzymali 
nagrody II stopnia. Są to:

Tomasz Boczkowski  Zespół 
Szkół Gimnazjalno – Licealnych nr 
33 przy ul. Wyspiańskiego ze śred-
nią ocen 5,86 laureat Wojewódzkie-
go Konkursu Fizycz-nego i finalista
III Ogólnopolskiego Konkursu Ję-
zyka Niemieckiego.

Piotr Spychalski Gimnazjum nr 
51 laureat Wojewódzkiego Konkur-
su Matema-tycznego i wyróżniony 
w Kangurze Matematycznym.

Wśród nagrodzonych znalazło 
się także 9 uczniów VIII Liceum 
Ogólno-kształcącego im. Adama 
Mickiewicza przy ul. Głogowskiej. 
Wszyscy nagrodzeni i wyróżnie-
ni odebrali gratulacje i nagrody z 
rąk Prezydenta Poznania Ryszarda 
Grobelnego, Senatora RP Przemy-
sława Alexandrowicza – stojącego 
na czele Ka-pituły Konkursu i Wi-

ceprzewodniczącego Rady Miasta 
Poznania Grzegorza Ga-nowicza. 

Wszystkim serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów w 
nauce i satysfakcji z jej zdobywania.

    ww

Piotr Spychalski

AZARSKIE 3

kraju. Jednym z największych 
sukcesów jego grupy było rozpo-
znanie bazy rakiet V – 1 w Pen-
nemunde. Po otrzymaniu tych 
informacji, w dniu 17 sierpnia 
1943r. bombowce brytyjskiego 
RAF-u zbombardowały zakłady, 
opóźniając o pół roku testowanie 
i produkcję rakiet. Po wykonaniu 
tego zadania grupę skierowano 
na teren niemieckich baz w re-
jonie Sarnak, gdzie hitlerowcy 
testowali już pociski V – 2. Pe-
netrując teren w kwadracie Sie-
miatycze – Drohiczyn – Platerów 
– Sarnaki wywiadowcom udało 
się zdobyć części rakiety V – 2. 
Po jej zrekonstruowaniu wysła-
no ją specjalnym samolotem do 

Londynu. W listopadzie 1945r. 
aresztowany przez ówczesne wła-
dze PRL, pod zarzutem kontynu-
owania działalności konspiracyj-
nej. Wyrokiem sądu skazany na 
karę śmierci zamienioną na 15 lat 
więzienia. Zwolniony 12 sierpnia 
1951r., zrehabilitowany w 1957r. 
jednak otoczony stałą „opieką” 
funkcjonariuszy UB. W latach 
1989 –2002 był Prezesem Zarzą-
du Okręgu Wielkopolska Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej. Mieszkał na Łazarzu 
przy ul. Hetmańskiej, zmarł 8 
stycznia 2005r. Pochowany został 
w Alei Zasłużonych na cmenta-
rzu junikowskim. Tablica zosta-
nie umieszczona na murze za po-

mnikiem ks. Jerzego Popiełuszki 
przy kościele Matki Boskiej Bo-
lesnej. Uroczystość odsłonięcia 
zaplanowana jest na 6 stycznia 
2006r. 

Cichociemny bohater
(dokończenie ze str. 1)

Tomasz Boczkowski

Laboratorium analityczne
Labor – Łazarz sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 16    tel. 866 4111
60-237 Poznań
Zgodnie z coroczną tradycją, z 
okazji imienin Świętego Łazarza, 
zapraszamy do naszego laborato-
rium na BEZPŁATNE BADANIE 
GLUKOZY sobota 10 grudnia 
2005 r. w godz.  7.00 – 9.30 
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Od kilku już lat Rada Osiedla 
św. Łazarza regularnie uczestni-
czy w konkursie „grantów” orga-
nizowanym przez Urząd Miasta 
Poznania.

W przeddzień Święta Nie-
podległości uczniowie SP nr 
69 udali się wraz z opiekuna-
mi na Cmentarz Zasłużonych 
Wielkopolan, aby uczestni-
czyć, już po raz trzeci, w uro-
czystym apelu i oddać hołd  
patronowi szkoły - Jarognie-
wowi Drwęskiemu.

Uczniowie klasy 6b za-
prezentowali, obecnym na 
cmentarzu licznym delega-
cjom szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i średnich Grun-
waldu oraz przedstawicielom z 
Zespołu Szkół Handlowych z ul. 
Łozowej im Jarogniewa Drwę-
skiego, przygotowane  z tej okazji 
okolicznościowe przedstawienie.

  W tej podniosłej uroczystości, 
którą rozpoczęto odśpiewaniem 
hymnu narodowego, udział wzię-
li także zaproszeni goście: Wice-
przewodniczący Komisji Oświaty 

i Wychowania Rady Miasta  Woj-
ciech Wośkowiak, Dyrektor Gabi-
netu Prezydenta Marek Kalemba, 
Pełnomocnik Wojewody Wiel-
kopolskiego ds. Kombatantów 
Włodzimierz Buczyński i Pani 

Ewa Rakowska - Staniak z Urzędu 
Miasta. 

Nie zabrakło także pieśni pa-
triotycznych w wykonaniu dziew-
czynek z naszego chórku szkolne-

go.
Po zakończeniu części 

artystycznej głos zabrali za-
proszeni goście, przypomi-
nając zebranym jak wielkie 
znaczenie dla naszego naro-
du ma Święto 11 listopada i 
jak dużą rolę odegrał Jaro-
gniew Drwęski w tworzeniu 
administracji polskiej w Po-
znaniu, po latach zaborów.

Uczennica naszej szko-
ły odczytała list Pani Ewy 

Drwęskiej  (wnuczki Jarognie-
wa Drwęskiego), która z powodu 
choroby nie mogła przybyć na 
uroczystość.

  Na zakończenie uroczystości 
delegacje 20 szkół złożyły kwiaty 

Święto Niepodlegości

Majchrzak matka zamordowa-
nego w Poznaniu, w stanie wo-
jennym Piotra Majchrzaka i Pan 

Józef Mozolewski Przewodni-
czący Zarządu Regionu Podlasie  

NSZZ Solidarność. Fundatorem 
i  inicjatorem przedsięwzięcia 
upamiętniającego ks. Jerzego Po-
piełuszkę  była Solidarność Wiel-
kopolska, której Przewodniczący 
Pan Bogdan Klepas, stosownym 
aktem przekazał pomnik parafii 
czyniąc to na ręce ks. kanonika 
Eugeniusza Antkowiaka pro-
boszcza łazarskiej świątyni. Na 

zakończenie uroczystości 
pod pomnikiem złożone 
zostały wiązanki kwiatów 
m.in. od władz wojewódz-
kich i miejskich, które re-
prezentowali Pan Marek 
Woźniak Marszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
i Z-ca Prezydenta Pozna-
nia Pan Mirosław Kru-
szyński.

ODSŁONIĘCIE POMNIKA
(dokończenie ze str. 1)



Przygotowania rozpoczęły się 
około dwóch tygodni wcześniej, 
kiedy to klasy otrzymały „zadania 
specjalne”. Były to: ułożenie piosenki 
o swojej klasie, przebranie z papie-
ru toaletowego oraz – wzbudzająca 
najwięcej emocji – parodia baletu 
Jezioro Łabędzie. Tę ostatnią konku-
rencję bezapelacyjnie wygrała klasa 
1a, gdzie przebrani w stroje łabędzi 
chłopcy wykonywali figury ze zna-
nego baletu...

Oprócz tego, już podczas samego 
konkursu, uczniowie musieli się wy-
kazać spostrzegawczością i bardzo 
dobrą znajomością swoich nauczy-
cieli. Musieli bowiem rozpoznać ich 
na zdjęciach z dzieciństwa oraz na 
podstawie zdjęć przedmiotów, któ-

re do nauczycieli należą, takich jak: 
długopis, torba, okulary... Przeszli 
ten egzamin pomyślnie.

Następnie padły pytania, które 
badały znajomość budynku szkol-
nego: „Dokąd dojdziesz, jeżeli przed 
pokojem nauczycielskim skręcisz w 
prawo, pokonasz 12 stopni w górę, 
skręcisz w lewo i dojdziesz do koń-
ca korytarza?” Tutaj pojawiło się już 
trochę problemów... niewielu odga-
dło, o jakie miejsca chodzi.

Konkurencje sportowe i arty-
styczne co roku budzą najwięcej 
emocji – i największy entuzjazm na 
widowni. Uczniowie przeciągali linę, 
chłopcy kręcili hula hopem, dziew-
czynki odbijały piłkę nogą... Musieli 

się również popisać swoimi umie-
jętnościami wokalnymi – jedną z 
konkurencji było karaoke. Najwięcej 
śmiechu wzbudził jednak konkurs, 
który polegał na... wygryzieniu figu-
ry kota z dużego wafla.

Nie zabrakło też konkurencji dla 
wychowawców. Mieli oni odgadnąć 
na podstawie fragmentów biografii
osobę związa-
ną z przedmio-
tem, którego 
uczą, odpowie-
dzieć na kilka 
pytań o kotach 
oraz... zaśpie-
wać piosenkę. 
W tej ostatniej 
konkurencji 

wydatnie 
pomogły im dopingujące ich 
gorąco klasy, co zresztą świad-
czy o świetnym kontakcie, jaki 
mają z uczniami.

Oczywiście musieliśmy wy-
łonić zwycięzców. W tym roku 
wygrała klasa Ia, gromadząc 

równo 40 punktów. Zwycięzcy otrzy-
mali dyplom i specjalne odznaczenia 
– ręcznie robione broszki z kotami, 
które będą pewnie z dumą nosić.

Jednakże w tym konkursie nie 
można mówić o przegranych. Róż-

norodność kon-
kurencji spra-
wia, że każdy 
może wykazać 
się talentem, 
którego być 
może nie ma 
szans ujawnić 
w szkole: inte-
ligencją, talen-
tem wokalnym, 

plastycznym czy choćby... tym, że 
umie się świetnie bawić. Wspólne 
przygotowania, zabawa, doping – to 
wszystko sprawia, że między ucznia-
mi pojawia się nić zażyłości, solidar-
ności, przynależności do zespołu... A 
przecież o to chodzi.

Otrzęsiny kociaków w Gimnazjum nr 51 odbyły się już po raz trze-
ci. Organizujemy je po to, żeby klasy pierwsze wraz ze swoimi wycho-
wawcami miały okazję poznać siebie nawzajem, zintegrować podczas 
wspólnych przygotowań do imprezy oraz – pobyć razem, współza-
wodniczyć z innymi klasami i, po prostu, świetnie się zabawić.

Dzień kota

SURSUM CORDA

AZARSKIE 5

W czwartek 24 listopada br. otwarta 
została nowa księgarnia katolicka w Po-
znaniu, a jedyna na Łazarzu - Księgarnia 
SURSUM CORDA  im. Jana Pawła II.

Znajduje się przy Rynku Łazarskim  
1 

Można zaopatrzyć się w niej w cie-
kawe książki o tematyce katolickiej ale i 
nie tylko.

Szeroka oferta księgarni obejmuje 
tytuły przeznaczone dla młodszych i 
dorosłych czytelników.

W planach organizowane będą także 
spotkania  autorskie, m. in. z Panem Ja-
nem  Budziaszkiem perkusistą zespołu 
Skaldowie i innymi ciekawymi ludźmi.



Stara nawierzchnia, 
mocno już wyeksploato-
wana, po wyrównaniu 
podłoża, zostaje zastąpio-
na nową „sztuczną tra-
wą”. Niezależnie boisko 
zostaje ogrodzone, dzięki 
czemu nie trzeba daleko 

biegać po piłkę.

Bez wątpienia ta inwestycja bę-
dzie należycie wykorzystana przez 
młodzież. Gimnazjum nr 33 bo-
wiem  od lat dzierży tytuł najbar-
dziej usportowionego gimnazjum 
w naszym mieście.

Praca filii wiąże się z wypożycza-
niem książek, udzielaniem infor-
macji, a także prowadzeniem dzia-
łalności kulturalno-oświatowej. W 
zakresie informacyjnym placówka 
oprócz udostępniania tradycyjnych 
źródeł informacji, oferuje również 
możliwość bezpłatnego korzystania 
z komputera z dostępem do inter-
netu oraz dwóch stanowisk Punktu 
Informacji Miejskiej (PIAP). W filii
znajduje się również Punkt Infor-
macji Obywatelskiej (druki z Urzę-
du Miasta).

Działalność kulturalno-oświato-
wa placówki to szereg imprez prze-
znaczonych dla dzieci i młodzieży, 
takich jak okazjonalne wystawy, 
kółko czytelnicze dla dzieci od 5 do 
9 lat działające w każdy poniedzia-
łek w godz.17-18, przeprowadza-
ne lekcje biblioteczne dla uczniów 
okolicznych szkół i przedszkoli  
oraz wystawy modelarskie bazujące 
na dziełach literackich połączone z 
ciekawymi prelekcjami jednego z 
członków drużyny średniowiecz-
nych wojów.

Serdecznie zapraszamy do od-
wiedzania naszej placówki w ponie-
działki, środy, piątki w godz.13-19, 
we wtorki i czwartki 9-14.30.

Biblioteka
zapraszaDzieciaki z Łazarza rywalizowały ze sobą podczas I Olimpiady Lek-

koatletycznej, która odbyła się 30 września 2005 r. na stadionie przy 
ul. Reymonta.  W olimpiadzie wzięły udział szkoły z terenu naszego 
osiedla - SP 9, 26, 69, 77. 

Olimpiada lekkoatletyczna

Organizatorem zawodów była 
Szkoła Podstawowa nr 26 i Rada 
Osiedla św. Łazarza. Mimo nie-
sprzyjającej pogody, zimnego 

wiatru i mżawki na stadionie pa-
nowała gorąca atmosfera. 
Rozegrano pięć konkuren-
cji: bieg na 60 m i 400 m, 
sztafetę szwedzką, skok w 
dal i rzut piłeczką palan-
tową. Trudno wymienić 
wszystkich medalistów 
gdyż rozdano 96 medali, 
ale mistrzem w klasyfikacji
ogólnej została SP nr 69,  II 
miejsce zajęła SP nr 77, III 

miejsce SP nr 26, miejsce IV SP nr 
9.

Czy ustanowione zostały rekor-
dy? Odpowiedzieć będzie moż-

na po drugich zawodach w 
czerwcu 2006 roku. Ale wia-
domo, że tego typu zawody 
są potrzebne dla rozwoju 
naszych dzieci i właściwego 
spędzania wolnego czasu. 

Pragniemy również po-
dziękować nauczycielom ze 
SP nr 26 w Poznaniu za pro-
fesjonalne przygotowanie 
zawodów. 

             Ewa Garasz

AZARSKIE6

W okresie letnim Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Poznaniu 
przeznaczył dodatkowe środki na modernizację boiska do piłki 
ręcznej w Gimnazjum nr 33 w Zespole Szkół Gimnazjalno-Liceal-
nych. Koszt tej modernizacji przekracza 120 tys. zł. Po ogłoszeniu 
i rozstrzygnięciu przetargu – prace ruszyły i w listopadzie zostaną 
zakończone.

Kolejne boisko



(dokończenie na str. 8)
AZARSKIE 7

 Jubileusz Klubu Krąg to jednocześnie 
jubileusz XX- lecia działalności harcer-
skiej  i turystycznej . Zaczęło się od Osie-
dlowej Drużyny Harcerskiej „Zawiszacy”  
i  Koła PTTK „Łazarz”. W chwili obecnej 

działa Szczep Drużyn Harcerskich Łazarz 
oraz dwa kluby turystyczne. Działa  pięć 
amatorskich zespołów artystycznych z 
których najstarszy „Wiosenne Krokusiki” 
obchodzi również 20 lat swojego istnie-
nia. 

Przy Klubie działają sekcje: esperanto, 
radiestetów, filatelistów , brydżystów, mi-
łośników astronomii, karate, hodowców 

gołębi pocztowych, aerobicu. Organizo-
wane są kursy tańca towarzyskiego , języ-
ków obcych, prawa jazdy. Najaktywniej-
szą sekcją Klubu Krąg jest Klub Seniora 
„Bamberka”  kierowany od wielu lat przez 
pana Jana Komarnickiego pierwszego 
laureata tytułu „Człowiek Roku Osiedla 
Łazarz”. Najważniejszą imprezą Klubu są 
Dni Łazarza od szesnastu lat organizowa-
ne na przełomie maja i czerwca. 

Z okazji Jubileuszu Klub „Krąg” przy-
gotował wiele okolicznościowych imprez. 
Poznaniaków zaproszono na wycieczkę 
po Łazarzu z przewodnikiem PTTK oraz 
na wycieczkę do Zamku Cesarskiego 
w Poznaniu. Sekcje i Koła Klubu Krąg 
przygotowały specjalne pokazy i prezen-
tacje. W galerii Klubu otwarto wystawę 
plastyczną  Poznańskiego Stowarzyszenia 
Pracy Twórczej pt. „Stary Rynek i okolice”. 

Dla dzieci przygotowano specjalną 
jubileuszową sobótkę ze spektaklem te-
atralnym „O czym wilk nie wiedział” w 
wykonaniu Teatru Krokodyl. Imprezy 
jubileuszowe zamknął  w poniedziałek 21 

listopada koncert galowy  prezentujący 
dorobek Klubu „Krąg”.  

Finałową imprezę zaszczycili Ho-
norowi Patroni imprezy : Pan Senator 
Przemysław Alexandrowicz i Zastępca 
Prezydenta Miasta Poznania Pan Maciej 
Frankiewicz oraz  I Wicewojewoda Wiel-
kopolski Pan Waldemar Witkowski. A 
także przedstawiciele Samorządu , władze 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald”, 
delegacje placówek oświatowych i organi-
zacji społecznych z dzielnicy.

Niewątpliwy sukces Klubu to zasługa 
wielu społecznie pracujących osób oraz 
Rady i Kierownictwa Osiedla Łazarz 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” , 
którym od lat leży na sercu rozwój Klubu 
Osiedlowego „Krąg”. 

Tym wszystkim którzy przyczynili się 
do przygotowań obchodów jubileuszu 
serdecznie dziękujemy.

                    Janusz Heller 
      Od 20 lat Kierownik Klubu „Krąg”

SREBRNY JUBILEUSZ KLUBU KRĄG

W roku 1985 z inicjatywy instruk-
torów harcerskich Poznańskiej Czarnej 
13 przy Klubie  „KRĄG” powstała Śro-
dowiskowa Osiedlowa  Drużyna Har-
cerska „Zawiszacy” prowadzona przez 
druha phm Leszka Rynowieckiego. 

Zbiórki odbywały się w harcówce 
przy ulicy Lodowej, a w następnych 
latach w głównej siedzibie Klubu przy 
ulicy Dmowskiego. W roku 1986 z ini-
cjatywy druha hm Henryka Więcka i 
Czarnej 13 odbyła się w Klubie „Krąg” 
Ogólnopolska wystawa filatelistyczna
okazji 75 rocznicy istnienia harcerstwa 
na ziemiach polskiego. Sukcesem była 
również druga wystawa filatelistyczna o
tematyce harcerskiej i skautowej zorga-
nizowana w roku 1991. 

W połowie lat 90-tych Klub „Krąg” 
nawiązał współpracę z innymi środowi-
skami harcerskimi działającymi na tere-
nie „Łazarza”.

Do harcówki „Kręgu” zawitały Dru-
żyna Wiedźm druhny Kamili Jóźwiak 

oraz 1 Harcerska Drużyna Lotnicza 
druha Tomka Staneckiego z Szczepu 
nr 77 prowadzonego przez dh Staszka 
Kruka.

Rok 1999 to rok reformy oświato-
wej. Zmiany objęły również Związek 
Harcerstwa Polskiego. Szczep Harcerski 
nr 77 przekształca się w Szczep „Łazarz”, 
który swoim zasięgiem oprócz Szkoły 
Podstawowej nr 77 obejmuje dodatko-
wo swym zasięgiem Szkołę Podstawo-
wą nr 9 i Gimnazjum nr 51.

Szczep „ŁAZARZ” prowadzony 
przez druha harcmistrza Stanisława 
Kruka, jako Szczep środowiskowy sku-
piający dzieci i młodzież z naszego osie-
dla obiera harcówkę w KRĘGU jako 
swą siedzibę. 

W skład szczepu wchodzą drużyny:
Gromada Zuchowa Nieboraki  
280 PDH - harcerek ek  „Wiedźmy” 
277 PDH - harcerzy „Quendi”
49 PDH harcerek „Quercus”
79 PDH /wędrownicza/starszych „Wilki”

Zuchy, harcerze i instruktorzy poza 
zbiórkami, które odbywają regularnie 
raz w tygodniu biorą udział w biwa-
kach, rajdach oraz obozach, które są 
podsumowaniem corocznej pracy.

Szczep „Łazarz” wyjeżdżał na obozy 
między innymi do: Suchej Beskidzkiej, 
Makowa Podhalańskiego , Podgaji, Prą-
dówki, Wisełki, oraz do Jeżowa k/Jele-
niej Góry.

W tym roku zuchy, harcerki i har-
cerze pojechali na obóz do stanicy har-
cerskiej w Próchnówku. Drużyna wę-
drownicza „Wilki” czyli harcerze starsi 
zbudowali … tratwę i spłynęli Wartą 
od Uniejowa do Obornik. Wyprawa a 
właściwie rejs „Watra wartą 2005”  to 
279 kilometrów tratwą w nurcie War-
ty, 16 wędrowników i wędrowniczek, 
50 harcerzy wspomagających, 9 miast, 
3000 ulotek, 300 pasztetów, 790 maili, 
setki telefonów- słowem 2 lata inten-
sywnych przygotowań. Czy było warto, 
czy trud się opłacił? Z pewnością tak. 

XX LAT DZIAŁALNOŚCI  HARCERSKIEJ W KLUBIE „KRAG”

Klub Osiedlowy „Krąg” Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” obchodzi 
25 lat swej działalności. Kojarzący się większości mieszkańcom osiedla z Dnia-
mi Łazarza Klub „Krąg” od lat aktywnie uczestniczy w życiu naszej dzielnicy. 
Warto przypomnieć choćby konkurs pamiętnikarski „Mój Łazarz”, wystawy 
fotograficzne i plastyczne  promujące Łazarz /np. Impresja Łazarskie, Secesja
Łazarska/ czy upamiętnienie postaci Stanisława Strugarka.



W marcu 1985 roku  przy Klubie 
Krąg powstało Koło PTTK Łazarz za-
łożone przez środowisko instrukto-
rów i harcerzy  Poznańskiej Czarnej 
13. Prezesami Koła byli kolejno:  Ja-
nusz Heller, Mirosław Biegała, obec-
ny Eurodeputowany Filip Kaczmarek  
i ponownie Janusz Heller. W roku 
1989 grono organizacji turystycznych 
Klubu Krąg poszerzyło się o Klub 
Turystyki Kwalifikowanej Oddziału
Poznańskiego PTTK – Klub Górski 
„Grań” który przeniósł swoją siedzi-
bę  z ul. Chełmońskiego. ”Grań”  od 
35 lat promuje turystykę górską  or-
ganizując w tym czasie wycieczki i 
wyprawy nie tylko we wszystkie  pa-
sma  polskich gór ale również w Alpy, 
Himalaje, Andy, Kaukaz. Gośćmi 
Klubu byli najsławniejsi ludzie gór 
– przewodnicy, pisarze, fotograficy,
alpiniści.  

Sukces jednej z cyklicznych wy-
cieczek Klubu Grań – „Zdobywamy 
szczyty Wielkopolski” zaowocował 
powstaniem  Klubu Krajoznawstwa 
i Turystyki Pieszej PIECHUR przy 
Oddziale Poznańskim PTTK, który 
powstał 6 maja 1998 roku właśnie 
na tej Sali. Założycielem klubu i jego 
głównym animatorem jest Jerzy Ro-

gal.
 Klub Piechur przez ponad 7 lat 

swej działalności zorganizował 80 
jednodniowych wycieczek autokaro-
wo-pieszych propagujących walory 
Wielkopolski realizowanych w tema-
tycznych cyklach takich jak na przy-
kład: „Śladami Powstania Wielkopol-
skiego”, „Zwiedzamy zamki i pałace 
Wlkp.”, „Drewniana Wielkopolska” 
a w tym roku pod hasłem „Malow-
nicza Wlkp.”. W ramach Dni Łazarza 
dla mieszkańców dzielnicy klub or-
ganizował wycieczki autokarowe po 
nowych osiedlach mieszkaniowych 
Poznania, na Ławicę do nowego por-
tu lotniczego, do Kórnika i Rogalina. 

Klub Piechur zorganizował 25 
wielodniowych wycieczek autoka-
rowych, które wiodły zarówno po 
Polsce jak i Czechach. Dalsze wyjaz-
dy prowadziły „Śladami Trylogii”, na 
Ukrainę, do malowniczej Chorwacji. 

W czerwcu tego roku odbyła się 
najdłuższa bo 16-dniowa wycieczka, 
w trakcie której przebyto ponad 4,5 
tyś. km drogami Obwodu Kalini-
gradzkiego, Litwy, Łotwy, Estonii i 
Rosji. Punktem docelowym był Sanki 
Petersburg z kapiącymi złotem zabyt-
kami i białymi nocami.

Działalność turystyczna Klubu Krąg

Lekcja samorządności
W poniedziałek 17 października 

2005 r. miała miejsce w naszej szkole 
niecodzienna lekcja samorządności. W 
ramach zajęć wiedzy o społeczeństwie, 
zorganizowanej przez panią Darię Ga-
las, uczniowie klas pierwszych mieli 
okazję brać udział w otwartych zaję-
ciach, których tematem było zagad-
nienie: kto rządzi w gminie? Gośćmi, 
którzy wzięli udział w spotkaniu byli: 
Zastępca  Prezydent Miasta Poznania  
Maciej Frankiewicz oraz radni miejscy 
Lidia Dudziak i Wojciech Wośkowiak

Celem spotkania było przy-
bliżenie uczniom, jakie zadania 
realizuje gmina, w jaki sposób 
pracują radni, czym jest samo-
rząd lokalny. Uczniowie klas 
pierwszych zadawali pytania, 
związane z praca radnych, ich 
karierą polityczną oraz obo-
wiązkami, z których muszą się 
wywiązać w Radzie Miasta.

Były również pytania o pla-
ny dotyczące naszej szkoły.

Na koniec spotkania goście 

otrzymali od Dyrektora Pana Jana Na-
pierały honorowe medale Zasłużonego 
dla Gimnazjum.

Rewers przedstawia postać Pawła 
Edmunda Strzeleckiego (patrona szko-
ły), awers symbolizuje otwartą księgę 
– Zasłużonego dla Gimnazjum.

Medal został zaprojektowany spe-
cjalnie dla szkoły przez znanego po-
znańskiego rzeźbiarza Pana Jerzego 
Sobocińskiego, który jest autorem rów-
nież pomnika patrona stojącego przed 
budynkiem Gimnazjum nr 53. 

Członkowie Szczepu Łazarz postano-
wili pokazać kim są harcerze i co po-
trafią, aby odejść od wizerunku harce-
rza biegającego niewiadomo po co w 
krótkich spodenkach po lesie czy druha 
- komandosa. Pokazali że harcerstwo 
to fajna, w każdym pozytywnym rozu-
mieniu tego słowa, rzecz. Ale to był cel 
zewnętrzny, nie mniej ważne były nasze 
wewnętrzne motywy jakimi kierowali 
się uczestnicy przy podejmowaniu de-
cyzji o organizacji tego przedsięwzięcia. 
„Watra Wartą” 2005 to wyczyn- organi-
zacyjny i logistyczny. Właściwie wszyst-
ko czego podjęli się na tym spływie było 
dla nich nowością, z wszystkim musieli 
zmierzyć się po raz pierwszy. Każdy z 
uczestników w przygotowaniu do tego 
wydarzenia wyspecjalizował się w swo-
jej dziedzinie. Dzięki programowi ba-
dawczemu, którym zajęły się w całości 
druhny udało się  poznać ekologię War-
ty oraz jej historię. To były ciężkie dwa 
lata przygotowań i trudne ale niezwykle 
intensywnie przeżyte  przez harcerzy 
trzy tygodnie.

Redakcja „Wieści Łazarskich” życzy 
całej Kadrze Szczepu, aby  społeczna 
praca dawała im wiele satysfakcji, a zu-
chom, harcerkom i harcerzom dobrej, 
wesołej zabawy i harcerskiej przygody. 

  Stanisław Kruk  hm, 
  Janusz Heller  phm.

XX LAT DZIAŁALNOŚCI 
(dokończenie ze str. 7)


