
Na poznańskim Łazarzu, przy kościele Matki Bo-
skiej Bolesnej, odsłonięta i poświęcona została 

tablica  ku czci Stefana Ignaszaka. Pozwólcie Szanowni 
Państwo w kilku zdaniach przybliżyć postać naszego 
bohatera.  

Ur.  30 października 1911 r. w Bering pod Dortmundem 
s. Antoniego, robotnika kolejowego  i Katarzyny z d. To-
ruńska,. Szkołę powszechną ukończył w Westfalli, po czym 
naukę kontynuował w Środzie Wlkp. gdzie zdał maturę.  W 
latach 1931 – 32 ukończył Szkołę Pchorąż. Rezerwy Kawa-
lerii w Grudziądzu. W 1937 r. uzyskał stopień ppor. 
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Biuletyn Informacyjny Rady Osiedla św. Łazarza

Pierwszą w Poznaniu szkołą, która nosić będzie 
imię Jana Pawła II jest Gimnazjum nr 51 przy  

ul. K. Potockiej. Jednomyślną uchwałę w tej sprawie pod-
jęli radni miasta Poznania na sesji w dniu 16 maja br. 

Serdeczne podziękowania

To co niedawno było tylko marzeniem, stało się 
rzeczywistością. Na Łazarzu oddana została do 

użytku pierwsza, wielofunkcyjna hala sportowa. Wybu-
dowano ją terenie SPS 69 i G 53 przy ul. Jarochowskie-
go. 

Prezentuje się niezwykle okazale i pięknie wkompo-
nowuje się obok nowo wybudowanego boiska ze sztucz-
ną nawierzchnią, tworząc wspaniały kompleks sportowy. 

Wiele wzruszenia towarzyszyło uroczy-
stości pożegnania Pani dyrektor SP nr 9 

Wiesławy Hoffman, która po 35 latach pracy w tej
placówce, w tym 32 na stanowisku dyrektora prze-
szła na emeryturę. 

Wśród tych, którzy w czwartek 30 marca br. wraz 
ze społecznością szkolną dziękowali Pani Hoffman
za jej wspaniałą i pełną poświęcenia pracę  pedago-
giczną i wychowawczą byli: z-ca prezydenta Poznania 
Pan Maciej Frankiewicz, który m.in. odczytał list od 

Mamy swoją halę

(dokończenie na str. 2)

(dokończenie na str. 2)

Gimnazjum nr 51 rozpoczęło starania o nadanie imienia 
Jana Pawła II przed rokiem i była to jednomyślna decyzja 
uczniów, rady pedagogicznej oraz rady rodziców. Pozytyw-



nie wypowiedział się w tej kwestii także metropo-
lita poznański ks. arcybiskup Stanisław Gądecki. 
Ze względu na wielkość Patrona szkoła przez po-
nad rok przygotowywała się, realizując program 
wychowawczy, do tego ważnego wydarzenia. Od-
bywały się spotkania, dyskusje, wystawy i spekta-

kle teatralne poświęcone osobie Papieża – Polaka. 
Uroczystość nadania imienia odbędzie się w dniu 
16 października br. i będzie ważnym wydarzeniem 
dla naszej całej lokalnej społeczności.
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Wielki Patron
(dokończenie ze str. 1)

Mamy swoją halę

Hala powstała dzięki środkom 
finansowym przekazanym przez
Wydział Oświaty Urzędu Miasta 
Poznania. W tym miejscu dzię-
kujemy, za wsparcie tego przed-
sięwzięcia Panu Andrzejowi 
Tomczakowi dyrektorowi Wy-
działu Oświaty oraz jego zastęp-
czyni Pani Grażynie Lisieckiej. 

Uroczyste od-
danie hali do 
użytku odby-
ło się w piątek  
3 marca o godz. 
11.00. Wśród 
zaproszonych 
gości obecni 
byli: z-ca pre-
zydenta Pozna-

nia Pan Maciej 
Frankiewicz, 
przedstawicie-
le Wydziału 
Oświaty oraz 
Sportu i Tu-
rystyki UM, 
W i e l k o p o l -
skiego Kurato-
rium Oświaty, 
wiceprzewod-

nicząca Rady Miasta Pani Lidia 
Dudziak, radni miejscy Zbi-
gniew Kopka i Wojciech Woś-
kowiak, przedstawiciele Rady 
Osiedla św. Łazarza, dyrektorzy 
grunwaldzkich szkół i przed-
stawiciele klubów sportowych. 
Uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonali: z-ca prezydenta Pan 
Maciej Frankiewicz, Pani dyrek-
tor SPS 69 Ewa Baranowska oraz 

(dokończenie ze str. 1)



wnuczka patrona SP 69 Pani Ewa Drwęska, 
zawsze blisko związana z tą placówką. Na-
stępnie wszyscy uczestnicy obejrzeli poka-
zy akrobatyczne w wykonaniu uczniów SPS 
69 i G 53 oraz program artystyczny w wy-
konaniu przedszkolaków z placówki nr 90. 
Oddanie hali umożliwiło stworzenie jeszcze 
lepszych warunków do uprawiania sportu i 
podnoszenia umiejętności przez młodzież. 
Hala cieszy się zainteresowaniem, także po 
zajęciach lekcyjnych, co najlepiej świadczy, 
że była potrzeba jej budowy i służyć będzie 
całemu łazarskiemu środowisku.               

prezydenta Ryszarda Grobelnego 
skierowany do odchodzącej Pani 
dyrektor, Pani wizytator Marta Nie-
dziela z Wielkopolskiego Kurato-
rium Oświaty, wiceprzewodniczą-
cy komisji oświaty i wychowania 
Rady Miasta Poznania Pani Maria 
Jolanta Syp i Pan Wojciech Woś-
kowiak, byli współpracownicy ze 
szkoły, środowiska kombatanckie 
i przedstawiciele społeczności lo-
kalnej. W programie artystycznym 
przygotowanym przez uczniów nie 
zabrakło również prezentacji mul-
timedialnej obrazującej pracę Pani 
dyrektor w szkole. Nie była to je-
dyna niespodzianka przygotowana 
dla odchodzącej Pani W. Hoffman.

Otrzymała ona 
bowiem me-
dal Przyjaciela 
Szkoły przyzna-
wany przez radę 
p e d a g o g i c z n ą 
osobom szcze-
gólnie zasłużo-
nym dla szkoły. 
Na zakończenie 
uroczystości głos 
zabrała Pani W. 
Hoffman, któ-
ra serdecznie i ze wzruszeniem 
podziękowała wszystkim uczest-
nikom uroczystości za obecność 
i miłe słowa skierowane pod jej 
adresem. Mówiła także jak bardzo 
szkoła była i będzie bliska jej sercu, 

że przez całe lata pracy w szkole na 
poznańskim Łazarzu zawsze naj-
ważniejsi byli dla niej uczniowie, 
których rozwój i wychowanie leża-
ło jej na sercu.   

Podziękowanie za lata pracy

(dokończenie na str. 4)

(dokończenie ze str. 1)
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Jednocześnie w l. 1931 – 1935 
studiował na Wydziale Prawno 
– Ekonomicznym Uniwersytetu Po-
znańskiego uzyskując stopień magi-
stra. 31 VIII 39 r. zmobilizowany do  
ośrodka Zapasowego 58 pp. W Kut-
nie. 17 IX wstąpił ochotniczo do sa-
modzielnej Grupy Operacyjnej „Ko-
wel”.  Po klęsce września przedarł się 
do Armii Polskiej na zachodzie, a po 
kapitulacji Francji przeniósł się do 
Anglii. Tam otrzymał przydział do 
brygady kawalerii zmotoryzowanej 
jako dowódca plutonu. W kwietniu 
1942 r. został skierowany na kurs 
„doskonalenia administracji woj-
skowej” – w taki sposób szyfrowano 
ośrodek szkolenia oficerów wywiadu

wojskowego w Glasgow. Po ukoń-
czeniu kursu wyraził zgodę na prze-
rzucenie do kraju jako skoczek – ci-
chociemny. 

Jak podają 
zarówno histo-
rycy jak i autorzy 
wielu opracowań 
na ten temat już 
samo słowo: 
c i c h o c i e m n y 
– brzmi tajemni-
czo i zagadkowo.  
„Ci co spadali z 
obłoków, by wal-
czyć  o wolność 
i pokój”. W największym skrócie to 
formacja, której żołnierze, obozu-
jąc  w dalekiej Szkocji, zdecydowali 
się wejść w szeregi cichociemnych i 
wrócić do kraju, aby na ojczystej zie-
mi walczyć o jej wolność lub złożyć 
w niej swoje kości. Zaistnieli w latach 
drugiej wojny światowej w Polskich 
Siłach Zbrojnych na Zachodzie, jako 
kadra wyspecjalizowana w różnych 
dziedzinach wojny konspiracyjnej 
i po przeszkoleniu spadochroniar-
skim skakali z samolotów w różnych 
miejscowościach kraju, z przezna-
czeniem do zadań specjalnych w 
poszczególnych jednostkach Armii 
Krajowej jako jej żołnierze. Żołnie-
rzy tych nazywano w okupowanym 
kraju różnie – „ptaszkami”, „zrzutka-
mi”, a najczęściej „desantami”. Nato-

miast wśród nich samych utarła się 
i przyjęła nazwa „cichociemni”, a to 
ze względu na charakter ich dzia-

łalności, której głównym sprzymie-
rzeńcem była cicha i ciemna noc.  
W oficjalnej nomenklaturze wojsko-
wej nosili miano komandosów.

Wróćmy jednak do bohatera 
dzisiejszej uroczystości. W nocy  
z 13 na 14 III 1943 r. w ramach ope-
racji „Window” został zrzucony w 
rejonie placówki Lelów pod Czę-
stochową, skąd po 2 dniach udał 
się do Warszawy. Po aklimatyzacji 
przydzielony do Oddziału II KG AK 
jako oficer Ekspozytury Wywiadu
„Lombard”. Został zastępcą szefa wy-
działu agencyjno-wywiadowczego.  
Od kwietnia do maja 1943 r. opra-
cowywał materiały wywiadowcze z 
Wielkopolski i Pomorza oraz cen-
trum Rzeszy. W tym czasie objął kie-

Cichociemny bohater
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rownictwo nad istniejącymi w Wiel-
kopolsce siatkami wywiadowczymi  
i tworzył nowe. 

W poł. 1943 r. kierował kilkoma 
siatkami w Wielkopolsce oraz w Rze-
szy w rejonie Kassel. Jednocześnie 
organizował siatki wywiadowcze na 
Pomorzu szyfrowane „301”, „302”  
i „303” z zada-
niem rozpozna-
nia doświadczal-
nych ośrodków 
nowych broni 
(Neue Waffe)
Informacje uzy-
skiwane przez 
Stefana Ignasza-
ka były b. cenne 
w skali ogólno-
alianckiej. Z za-
kładów Focke Wulf wydobyto np. 
pełne dane samolotów bojowych 
typu „Rata” produkowanych z mate-
riałów drewnopochodnych., z zakła-
dow HCP natomiast techniczne dane 
dzialek szybkostrzelnych. Głównym 
jednak osiągnięciem siatek kierowa-
nych przez naszego bohatera było 
rozpracowanie bazy Peenemunde. 
Znaczenie tych działań trudno 
przecenić.

Gdy wybuchło Powstanie war-

szawskie znalazł się w stolicy. Walczył 
w stopniu rotmistrza w rejonie śród-
mieścia. Ciężko ranny po wylecze-
niu dotarł jako cywil do Milanówka. 
Tam nawiązał kontakty ponownie  
z KG AK i jako oficer informacyjny
został skierowany w rejon Często-
chowy. Po przejściu frontu udał się 
do Bydgoszczy gdzie doczekał za-

kończenia walk. Nie był to jednak 
koniec walki dla Stefana Ignaszaka. 
W październiku 1945 r. pod zarzu-
tem kontynuowania działalności 
konspiracyjnej został aresztowany 
przez UB. W czerwcu roku następ-
nego na skutek fałszywych zarzutów 
i sfingowanych dowodów skazany
został na karę śmierci – ten, który 
dla Ojczyzny był gotów oddać życie 
teraz został skazany  przez wrogi sys-
tem komunistyczny dzięki wsparciu 
Stalina i przy  cichym przyzwoleniu 
aliantów przejmujący w Polsce wła-
dzę.  Wyrok ten następnie zamienio-
no na 10 lat. Ze względu na zły stan 
zdrowia Stefan Ignaszak zwolniony 
został w 1951 r. a w 1957 zrehabili-
towany. Gehenna jednak Wronek, 
Mokotowa odbiła się na zawsze 
na stosunku Stefana Ignaszaka do 
władz komunistycznych. Upodlenie 
oraz brak poszanowania godności 
ludzkiej bolał tym bardziej, że stoso-
wany był pod szyldem Polski, o którą 
tak zaciekle walczył w czasie wojny. 
Zwolniony z więzienia długo miał 
trudności w uzyskaniu jakiejkolwiek 
pracy, po kilku latach zajmowania 
rożnych stanowisk (m.in. w Dyrek-
cji Lasów Państwowych) pracował 

jako radca prawny aż do emerytury 
w 1974 r. Po zmianach roku 1989 był 
współzałożycielem ŚZŻAK, pełniąc 
do 2002 r. funkcję prezesa Zarządu 
Okręgu Poznań, a następnie honoro-
wego prezesa. Zmarł 8 stycznia 2005 
r. w wieku 93 lat.

Niezwyczajne życie Stefana Igna-
szaka obfitowało w mnóstwo wyda-
rzeń, iż można nimi obdzielić  wiele 
życiorysów.  Pozostał przy tym czło-
wiekiem życzliwym, serdecznym  
i można by powiedzieć  zwyczajnym, 
cichym… Przyszło mu doczekać cza-
su  gdy jego wrogowie najpierw spod 
czarnej swastyki a później czerwone-
go sierpa i młota  dawno już przemi-
nęli. Mógł i żyć  i działać w wolnej 
już Polsce jako zwyczajny człowiek o 
niezwyczajnych dokonaniach. Jakże 
trafnie jako puenta do tych rozważań 
pasują słowa wieszcza Adama, który 
z górą 150 lat wcześniej pisał:

„Gęby za lud krzyczące sam lud 
w końcu znudzą,

I twarze lud bawiące na końcu 
lud znudzą.

Wszystko przejdzie. Po huku, 
po szumie, po trudzie

Wezmą dziedzictwo cisi, ciem-
ni, mali ludzie.

Marek Grefling

AZARSKIE 5
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Stąd liczne spotkania, prelekcje  
i konkursy poświęcone tej te-
matyce. Nie brakuje ich również 
na Łazarzu. W Młodzieżowym 
Domu Kultury nr 3 przy ul. Jaro-
chowskiego zorganizowany został 
drużynowy konkurs historyczny,  
w którym udział wzięli uczniowie 
poznańskich szkół średnich z LO nr 
II, VIII, XVII oraz św. Marii Mag-
daleny. Ich zadaniem było oprócz 
wykazania się wiedzą historyczną 
także interpretacja dokumentów  
i tekstów literackich z tamtego okre-
su. Najlepszą znajomością tematu 
wykazali się uczniowie II LO, któ-
rzy po bardzo wyrównanej rywali-
zacji okazali się lepsi od pozostałych 
uczestników konkursu. Kolejnym 
elementem przypominającym mło-
dzieży i zachęcającym ich do osobi-
stego uczestnictwa w rocznicowych 
obchodach było spotkanie w SP nr 
9 z udziałem uczniów łazarskich 
szkół podstawowych nr 9, 26, 69 

i 77 z Panią Alek-
sandrą Bana-
siak - prezesem 
Stowarzyszenia 
Poznańskiego 
Czerwca 1956r. 
Pani Aleksandra opowiedziała 
młodzieży o atmosferze tamtych 
pamiętnych dni i swoim w nich 
udziale, jako pielęgniarki niosącej 
pomoc rannym w tych wypadkach. 
Pracowała w szpitalu im. F. Raszei, 
najbliżej położonym od centrum 
wydarzeń. Uzupełnieniem jej wy-
powiedzi był pokaz multimedialny 
ukazujący realia, tamtych trudnych 
czasów. Kolejne spotkania przed 
nami. W dniu 2 czerwca pod po-
znańskimi krzyżami wszystkie po-
znańskie szkoły zaciągną wartę. W 
trakcie rozpoczynających się XVII 
Dni Łazarza w dniu 7 czerwca  
o godz. 19.30 przy kościele Matki 
Boskiej Bolesnej odbędzie się kon-
cert słowno – muzyczny „W hołdzie 

uczestnikom Poznańskiego Czerw-
ca ‘ 56” w wykonaniu orkiestry 
Reprezentacyjnej Kolejarzy Miasta 
Poznania oraz uczniów Gimna-
zjum nr 51. Rocznicowy koncert 
odbędzie się także dzień później  
w klubie Krąg a poprzedzi go spo-
tkanie z Panem Bogdanem Klepa-
sem, przewodniczącym Zarządu 
Regionu Wielkopolska NSZZ „So-
lidarność”. Kulminacją obchodów 
będą główne uroczystości, z udzia-
łem najwyższych władz, 28 czerwca 
na placu Mickiewicza. My także za-
chęcamy naszych mieszkańców do 
aktywnego uczestnictwa w roczni-
cowych obchodach poznańskiego 
zrywu i zamanifestowania tego wy-
wieszeniem flagi narodowej.            

Pamięć o wydarzeniach Poznańskiego Czerwca ’56

Dzieciaki z Łazarza pamiętają

Zbliżająca się 50. rocznica Poznańskiego 
Czerwca ’56 stała się okazją do przypo-

mnienia młodemu pokoleniu tych ważnych dla po-
znaniaków, ale nie tylko, historycznych wydarzeń. 
W opinii wielu ludzi zapoczątkowały one walkę 
o przemiany w krajach środkowej Europy.

Jesteśmy winni to ludziom tamtych wydarzeń, 
którzy wystąpili przeciw łamaniu praw czło-

wieka.

Lecz gdy się napełni miara
Gdy się przepełni czara
Goryczy
Wtedy coś krzyczy
Coś woła
Że dość już tego, co dookoła

(dokończenie na str. 7)
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Nas się dzieje
Że przyszedł czas
Że człowiek nie zdoła
Pogodzić się z tym światem
Gdzie jeden drugiemu nie bratem
Jest - a katem

Czwartek 28 czerwca 1956 roku  
zaczął się zwyczajnie. Nieco za-
mglony ranek zwiastował ciepły 
letni dzień. Atmosfera w Pozna-
niu była jednak bardzo ciężka. To 
właśnie tego dnia doszło w Pozna-
niu do manifestacji i rozruchów 
ulicznych. Wydarzenia te były 
wynikiem niezadowolenia po-
znańskich robotników. Sytuacja ta 
narastała już od 1953 roku. Obec-
nie mówimy, że było to Powstanie 

Poznańskie 56 roku.
W tym roku będziemy obchodzić 
50 rocznicę tamtych wydarzeń, 
które były początkiem zmian ja-
kie nastąpiły ponad trzydzieści lat 
później. Uczniowie szkoły podsta-
wowej nr 26 rozpoczęli obchody 

tamtych wydarzeń pod-
czas rekolekcji szkolnych. 
Razem z wychowawcami 
śledzili historię tamtego 
dnia, wykonywali plaka-
ty. W piątek 31 marca wy-
ruszyli na w marsz ślada-
mi robotników czerwca 
56 roku. Zapalili znicze 
pod bramą Zakładów Hi-
polita Cegielskiego, Przy 
Szpitalu Raszei, pod ta-
blicą Rom-

ka Strzałkowskiego. 
Około sześciuset 
uczniów przemie-
rzało ulicami miasta 
Poznania pod po-
mnik Poznańskich 
Krzyży. Tam odbył 
się krótki uroczysty 
apel na który przy-
był Radny Miasta 
Poznania, Przewod-
niczący Rady Osie-

dla Świętego Łazarza P. W. Wośko-
wiak. Uczniowie złożyli wiązankę 
kwiatów, a następnie ustawiły  
ze zniczy biało – czerwony krzyż. 
Na zakończenie apelu odśpiewano 
„Rotę”. Następnie uczniowie udali 
się do kościoła o. Dominikanów 
gdzie podczas Mszy Świętej  mo-
dlili się za poległych, represjono-
wanych uczestników Powstania 
Poznańskiego ’56 oraz w intencji 
naszej Ojczyzny Matki.

Będziemy Państwa informować 
o kolejnych działaniach uczniów 
Łazarskich szkół, którzy uczestni-
czą w obchodach tamtych dni.

Ewa Garasz

(dokończenie ze str. 6)

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej nr 9

Częścią obchodów Dnia Patrona 
były liczne wystawy. Można było obej-
rzeć kroniki klasowe, albumy i pro-
jekty przestrzenne wykonane przez 
uczniów klas V i VI na lekcjach histo-
rii, przedstawione w formie komiksu 
legendy oraz inne prace. 

Na wystawie zwracały uwagę ha-
sła:
 „PODWAJA WŁASNE ŻYCIE, KTO 

PRZESZŁOŚĆ ROZWAŻA”
 „CAŁA RADOŚĆ ŻYCIA W TWO-
RZENIU”

O godzinie 1130 w sali gimna-
stycznej rozpoczął się uroczysty apel,  
na początku którego odśpiewano 
hymn narodowy. Uczestniczyli w nim 
zaproszeni goście – byli żołnierze Ar-
mii Krajowej, członkowie Związku 
Kombatantów i byłych Więźniów Po-

litycznych Koło Poznań-Łaarz oraz 
Wiceprzewodniczący Komisji Oświa-
ty i Wychowania Rady Miasta Pozna-
nia Pan Wojciech Wośkowiak. Następ-
nie delegacja uczniów udała się złożyć 
kwiaty pod tablicą Patrona. Wszyst-
kich gości w imieniu społeczności 
szkolnej powitała nowa Pani Dyrektor 
– Anna Kicińska. 

Podczas apelu siedmiu najlepszych 
uczniów klas VI wpisało się do Księgi 
Patrona. Po dokonaniu wpisu każdy  
z nich otrzymał różowego tulipana. 
Następnie ogłoszono wyniki całorocz-
nej rywalizacji o miano klasy przodu-

W piątek 28 kwietnia 2006 obchodziliśmy w naszej szkole 
Dzień Patrona. Jest nim dr. Franciszek Witaszek. Tego dnia 

zebraliśmy się w szkole, w klasach mieliśmy zajęcia z nauczycielami, 
mające na celu przybliżenie nam postaci patrona szkoły.

(dokończenie na str. 8)



AZARSKIE8

jącej. 
Zwycięzcami zostały:  
- w grupie I - III klasa 3b
- w grupie IV - VI klasa 5b 

Obie wyróżnione klasy bardzo się 
cieszyły ze zdobytego tytułu i otrzy-
manych nagród: pucharów, dyplomów 
oraz słodyczy.

Na apelu zostali również wyróżnie-
ni i nagrodzeni inni uczniowie, którzy 
uczestniczyli w różnych konkursach  
i odnieśli w nich jakieś sukcesy.

Niespodzianką było wręczenie 
przez uczniów nowej dyrekcji szko-
ły – Pani  Annie Kicińskiej oraz jej 
zastępczyni Pani Małgorzacie Berlik 
pięknych, długich, czerwono-żółtych 
róż.

Na zakończenie apelu został od-
śpiewany hymn szkoły, po którym  
p. Dyrektor zaprosiła zebranych gości 

na akademię. 
Dalsza część uroczystości, bardziej 

kameralna odbyła 
się w auli szkolnej, 
gdzie zgromadzili 
się zaproszeni go-
ście, nauczyciele, 
delegacje uczniów 
z wszystkich klas 
oraz w pełnym 
składzie klasy 
przodujące. 

U c z n i o w i e  
z Kółka Muzycznego oraz inni, wy-

brani uczniowie 
zaprezentowali 
program arty-
styczny. Recyto-
wali wiersze oraz 
śpiewali piosenki 
o tematyce pa-
triotycznej.Pod-
czas przedstawie-
nia o miłości do 

ojczyzny przypo-
minały także sło-
wa papieża Jana 
Pawła II, wypo-
wiedziane pod-
czas pielgrzymki 
do kraju.

W oczach ze-
branych w auli 

było widoczne wzruszenie. Goszczący 
u nas Kombatanci wspólnie z uczniami 

z kółka śpiewali patriotyczne pieśni. 
Po akademii w pokoju nauczyciel-

skim miało miejsce spotkanie nauczy-
cieli i zaproszonych gości. Kombatanci 
zostali poproszeni o wpis do Kroniki 
Szkoły.

Dla nas była to żywa lekcja histo-
rii, zaś dla naszych gości wspomnienie 
trudnych lat wojny.

Anna Jędrzejak
Klasa Vb

Zanim jednak nastąpił miły 
moment wręczenia nagród uczest-
nikom konkursu, uczniowie kilka 
dni wcześniej musieli wykazać się 
znajomością zagadnień, zarówno  

w części teoretycznej jak i prak-
tycznej dotyczącej historii 15 Puł-
ku Ułanów Poznańskich, jak wia-
domo niezwykle bogatej i pięknej  
w dziejach tej formacji. Jak co roku 

konkurs stał na wysokim poziomie, 
co z zadowoleniem podkreślali, za-
siadający w kapitule konkursowej 
członkowie Towarzystwa Byłych 
Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Uła-
nów Poznańskich, z jego prezesem 
Panem Tadeuszem Jeziorowskim 
na czele. Tegoroczną laureatką kon-
kursu została Oliwia Kosicka, dru-
gie miejsce zajęła Kasia Wojewoda  
a trzecie Mateusz Lubczyński. Kolej-
ne miejsca zajęli Tomasz Gil i Fran-

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej nr 77 
im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich

Tradycją w SP 77 stał się, organizowany corocznie, konkurs 
wiedzy o Patronie dla uczniów klas III. Uroczyste podsumo-

wanie tegorocznej edycji odbyło się, z udziałem zaproszonych gości, 
w sobotę 22 kwietnia br. Termin spotkania zbiegł się z obchodzony-
mi od kilku lat w naszym mieście Dniami Ułana. 

(dokończenie na str. 9)

(dokończenie ze str. 7)



ciszek Dydowicz. Najlepsza dzie-
siątka otrzymała dyplomy, medale 
i książki ufundowane przez Radę 
Rodziców, Towarzystwo 15. Pułku 
Ułanów Poznańskich 
i radnego Wojcie-
cha Wośkowiaka. W 
uroczystości podsu-
mowania i wręczenia 
nagród udział wzięli 
żołnierze 15. Bryga-
dy Kawalerii Pan-
cernej z Wędrzyna 
noszącej imię gen. 
Władysława Andersa 
i  kultywującej trady-
cje 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich. Słowa podziękowa-
nia skierowane zostały, podczas 

tej uroczystości, na ręce głównej 
organizatorki konkursu Pani Ja-
dwigi Kubiak. Po podsumowaniu 
konkursu żołnierze z Wędrzyna 
opowiadali uczniom szkoły o swo-
jej służbie w jednostce. Dużą atrak-

cją, szczególnie dla chłopców, była 
możliwość obejrzenia samochodu 

wojskowego którym żołnierze przy-
jechali do szkoły i wejścia, choć na 
chwilę, do niego. Następnego dnia 
delegacja uczniów SP 77  propor-
cem uczestniczyła we Mszy św.  
i uroczystości złożenia kwiatów pod 
pomnikiem Ułana znajdującym się 
przy ul. Ludgardy w Poznaniu .War-
to w tym miejscu wspomnieć także 
o sukcesie jaki odniósł uczeń klasy 
V SP 77 Mateusz Tomczyk. Zajął on  
III miejsce, jako najmłodszy 
uczestnik, w konkursie wie-
dzy o ppłk. Zbigniewie Kie-
daczu jednym z dowódców  
15. Pułku Ułanów Poznańskich, po-
ległym we Włoszech podczas II woj-
ny światowej, zorganizowanym przez 
jednostkę wojskową w Wędzrynie 
dla uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjalnych.                   
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 Na tę lekcję uczniowie zaprosili 
wielu znamienitych gości – rodziców, 
grono pedagogiczne z Panią dyrektor, 
przedstawicieli Rady Osiedla Św. Ła-
zarza, fotografika p. Karola Budziń-
skiego autora ponad 100 zdjęć uka-
zujących bogactwo naszego regionu, 
pracownika naukowego Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza Wydziału 
Geografii i Geologii p. Małgorzata
Mazurek oraz p. Jerzy Sobczak – autor 

książek o zam-
kach i pałacach 
Wielkopolski , 
o zjawach i du-
chach jak i au-
torem filmów 
o Wielkopolsce.

Grupa akto-
rów przedstawiła 
inscenizację o 
Czarnej Halsce 

z Szamotuł. Wykonanie tej historii 
przez wytwornych aktorów, 
tak głęboko wczuwających 
się w grane przez siebie 
role, że widownia nagrodzi-
ła ich gromkimi brawami,  
a po lekcji jeszcze wspomi-
nano przedstawienie.

Grupa historyków wło-
żyła największy wkład  
w lekcję otwartą przedsta-

wiając plakaty poszczególnych powia-
tów, a w nich zamki, dworki, czasem 
ruiny. Grupa bibliografów przedstawi-
ła książki i albumy w których możemy 
dowiedzieć się wszystkiego o naszym 
pięknym województwie. Literaci napi-
sali nowe legendy o duchach i zjawach 
wielkopolskich  Plastycy przygotowali 
makietę zamku w Rogalinie i pamiąt-
kowe foldery. Każdy gość otrzymał ów 
przepiękny folder  z napisanymi przez 
uczniów legendami o zjawach.

Była to pouczająca lekcja nie tylko 
dla naszych dzieci, ale i zaproszonych 
gości. Myślę, że wielu gdyby miało 
tylko czas chętnie przyszliby na taką 
lekcję.

Ewa Garasz

Aż trudno uwierzyć jakie bogactwo kryje w sobie nasza piękna 
Wielkopolska. Mieliśmy okazję przekonać się o tym podczas 

lekcji otwartej przygotowanej przez klasę IV b i ich wychowawcę 
Alicję Ratajczak.

Zwiedzamy zamki i dworki wielkopolskie

(dokończenie ze str. 8)



Bardzo często dochodziło tam do groż-
nych wypadków, również ze skutkiem 
śmiertelnym, oraz kolizji. Starania  
o zamontowanie tam świateł trwały 
od 1997 roku. Wielokrotnie sprawa 
tego skrzyżowania była  poruszana na 

spotkaniach rady. Po wielu staraniach  
i rozmowach temat znalazł zrozumie-
nie w Zarządzie Dróg Miejskich, który 
zlecił przygotowanie dokumentacji a po 
zabezpieczeniu środków finansowych

także wykonanie mon-
tażu sygnalizatorów. 
Duże zaangażowanie  
w realizację tej inwe-
stycji wykazała radna 
osiedla Pani Stanisła-
wa Pawlicka, której 
wkład doceniła Rada 
Osiedla św. Łazarza, 
składając Pani Stani-
sławie podziękowanie,  
na swoim ostatnim 

posiedzeniu. Mamy nadzieję, że za-
montowana sygnalizacja przyczyni się 
do poprawy bezpieczeństwa na tym 
skrzyżowaniu.   

 W pierwszym uczestniczyli straż-
nicy miejscy z Grunwaldu, a głównym 
tematem dyskusji były sprawy związa-
ne z porządkiem i czystością. Ostatnia 
sprawa koncentrowała się wokół nie-
czystości po psach, których właściciele, 
nie wszyscy oczywiście, nie sprzątają 
po nich. Kolejnym 
zagadnieniem w 
tym temacie, który 
często sygnalizu-
ją mieszkańcy to 
brak u psów kagań-
ców, szczególnie u 
ras groźnych i ich 
bieganie bez smy-
czy, w miejscach 
ogólnodostępnych. 
Ustosunkowując się do tego strażni-
cy poinformowali, że w miarę swo-

ich możliwości upominają właścicie-
li czworonogów o ich obowiązkach  
a wobec nie stosujących się do nich na-
kładają mandaty. Dyskusja skupiła się 
także na pracy strażników szkolnych 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
uczniów. Jak podkreślił komendant 

straży współpraca ze szkołami ukła-
da się dobrze, nauczyciele postrzegają 

strażników jako sojuszników w prze-
ciwdziałaniu negatywnym zachowa-
niom wśród młodzieży. Na majowej 
sesji gościli przedstawiciele Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego i Bezpie-
czeństwa Urzędu Miasta Poznania  
z z-cą dyrektora Panem Edwardem 
Kotarskim oraz Komisariatu Policji 
Poznań – Grunwald, który reprezen-
tował z-ca komendanta Pan Adam 
Kachel. Tu dyskusja toczyła się wokół 
bezpieczeństwa i poinformowaniu 
radnych o działaniach ze strony wy-
mienionych służb mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa miesz-
kańcom. Radni podzielili się z gośćmi 
spostrzeżeniami o niebezpiecznych  
i zagrożonych , ich zdaniem, miejscach 
na Łazarzu m.in. tereny wokół Areny  
i ul. Niegolewskich, gdzie działania pa-
trolowe policji powinny zostać nasilone. 
Pozytywnie oceniono działanie monito-
ringu, który znacznie poprawił bezpie-
czeństwo na ul. Głogowskiej. Ustalono, 
że spotkania w sprawie bezpieczeństwa 
mają mieć stały charakter.               
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Pierwszy Turniej
Kiedy tylko wielofunkcyjna 

hala sportowa przy ul. Ja-
rochowskiego oddana została do 
użytku, Rada Osiedla św. Łazarza 
zorganizowała turniej piłkarski. Ini-
cjatorem był radny Krzysztof Święch. 
Wzięło w nim udział osiem drużyn w 
tym m.in. Straż Miejska. Mecze do-
starczyły wielu emocji i były bardzo 
zacięte. Uczestnicy otrzymali puchary 
i nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Radę Osiedla św. Łazarza, które w jej 
imieniu wręczyli Krzysztof Święch i 
Radosław Herra przewodniczący ko-
misji sportu i turystyki. Mamy na-
dzieję, że ten turniej na stałe wpisze 
się w kalendarz imprez sportowych  
na naszym osiedlu.

Mamy światła
Na jednym z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań Ła-

zarza zainstalowana została sygnalizacja świetlna. Chodzi  
o ulicę Niegolewskich i Kasprzaka/Matejki. 

Bezpieczny Łazarz
Ważnym zagadnieniem w działalności Rady Osiedla św. Ła-

zarza jest bezpieczeństwo na osiedlu. Temu zagadnieniu 
poświęcone były dwa ostanie posiedzenia rady, na które zaproszeni 
zostali przedstawiciele służb odpowiedzialnych w naszym mieście za 
porządek i bezpieczeństwo.



Pod koniec kwietnia br. ro-
zegrany został na boisku przy 

Gimnazjum nr 51 II turniej piłki 
nożnej dla uczniów klas IV szkół 
podstawowych o puchar Rady 
Osiedla św. Łazarza. Wzięły w nim 
udział reprezentacje 
SP nr 9,26,69 i 77. 
Mecze odbywały się 
systemem każdy z 
każdym i trwały 2x8 
minut, dostarczając 
wielu emocji. Mło-
dzi adepci piłkarstwa 
grali z ogromnym 
zaangażowaniem 
i poświęceniem. 
Większość z nich miała okazję 
po raz pierwszy reprezentować 
barwy szkoły. Turniej zakończył 
się zwycięstwem SP 77 a kolejne 
miejsca zajęli:  SPS 69, SP 9 i SP 
26. Najlepszym strzelcem został 
Filip Cybulski z SPS 69. Uczest-
nicy turnieju otrzymali puchary 
i piłki nożne ufundowane przez 
Radę Osiedla św.Łazarza, którą 
reprezentował jej przewodniczący 
Wojciech Wośkowiak. Nie mniej 
emocji towarzyszyło zmaganiom 
piłkarskim wśród uczniów klas 
V, dla których turniej zorganizo-

wano po raz pierwszy. Gospoda-
rzem była SPS 69 a uczestniczyły  

w nim SP 9 i 77. 
Zwycięstwo w tur-
nieju rozstrzygnę-
ło się w ostatnim 
meczu i ostatniej 
minucie spotka-
nia, w którym SPS 
69 pokonała SP 9 
1:0. Radość zwy-
cięzców i dramat 
pokonanych. Trze-

cie miejsce zajęła reprezentacja  
SP 77. Także i tu uczestnicy otrzy-
mali puchary i piłki ufundowane 
przez RO św. Łazarza. Najlepszym 

strzelcem turnieju został Patryk 
Urbaniak z SPS 69.

W najbliższym czasie zorgani-
zowany zostanie VI turniej piłki 
nożnej dla klas VI SP. Zakończe-
niem rozgrywek w roku szkolnym 
2005/06 będzie V turniej piłki 
nożnej o puchar Grunwaldzkich 
Rad Osiedli dla szkół podstawo-
wych, który z roku na rok cieszy 
się coraz większym zainteresowa-
niem. W ubiegłorocznej jego edy-
cji udział wzięło 14 reprezentacji. 
Informację ze zbliżających się roz-
grywek zamieścimy w kolejnym 
wydaniu Wieści Łazarskich.

Piłka nożna jest jedną z najbardziej popularnych dyscyplin 
sportu, cieszącą się dużym zainteresowaniem młodzieży. Wy-

chodząc naprzeciw temu zainteresowaniu Rada Osiedla św. Łazarza 
od kilku lat organizuje, dla uczniów szkół podstawowych, turnieje 
piłkarskie dzięki którym obok sportowej rywalizacji pojawia się tak-
że ważny element integracji społeczności lokalnej poprzez sport. 
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Piłkarskie zmagania

W Szkole Podstawo-
wej nr 9 odbywają 

się cykliczne spotkania z cie-
kawymi mieszkańcami Po-
znania. Ostatnie z nich były 
poświęcone ważnym dla mia-
sta i kraju wydarzeniom. 

W kwietniu miało miej-
sce spotkanie z ks. Zygmun-
tem Thimmem, uczestnikiem 
walk o wyzwolenie Poznania. 
Uczniowie dowiedzieli się jak 
wyglądał Poznań i życie jego 
mieszkańców pod okupacją 
niemiecką. Poznali też prze-
bieg walk o Cytadelę.

W związku z rocznicą Po-
znańskiego Czerwca reali-
zowany jest w szkole projekt 
mający na celu uczczenie tych 
wydarzeń, przybliżenie dzie-
ciom faktów historycznych  
z nimi związanych. Uczniowie 
biorą udział m.in. w wyciecz-
ce edukacyjnej „Śladami Po-
znańskiego Czerwca”, lekcjach 
muzealnych, konkursach hi-
storycznych i recytatorskich. 
Szkoła włącza się również  
w działania organizowane 
przez władze miasta i Radę 
Osiedla św. Łazarza.

W ramach projektu w maju 
odbyło się spotkanie, na które 
zostali zaproszeni przedstawi-
ciele szkól grunwaldzkich. Jego 
gościem była p. Aleksandra 
Banasiak – świadek wydarzeń 
w czerwcu `56 r. w Poznaniu. 
Opowiedziała uczniom o boha-
terskiej postawie mieszkańców 
miasta, ich wielkim poświę-
ceniu i oddaniu. Dzieci miały 
także okazję obejrzeć prezen-
tacje multimedialną związaną 
z tematyką spotkania.

Ciekawe 
spotkania



 Szczególny charakter i atmos-
ferę miało spotkanie przygotowane 
przez siostry dla podopiecznych,  
z okazji świąt wielkanocnych. Uczest-

niczyło w nim ponad 300 osób  
a wśród przygotowanych potraw nie 
zabrakło żurku, białej kiełbasy i jaj-

ka. Pięknie udekorowane stoły stwa-
rzały radosny świąteczny klimat.  
Na twarzach wielu osób pojawiły się 
łzy wzruszenia. Jak mówili, jedzą-

cy to wielkanocne 
śniadanie, jest to 
dla nich bardzo 
ważne wydarzenie, 
że w tych trudnych 
dla siebie momen-
tach życia spotykają 
się z życzliwością, 
ciepłem, pomocą  
i akceptacją. To 
daję im wiarę i na-

dzieję aby walczyć o lepsze i godniej-
sze warunki życia. Dla siebie i swoich 
najbliższych. 

Dalkia Poznań S.A. finali-
zuje realizację sieci cieplnej 
na terenie dzielnicy „Łazarz”. 
5 kwietnia zakończone zo-
stały prace budowlane na ul. 
Małeckiego, Strusia oraz Ka-
nałowej. 10 kwietnia nastą-
piło zakończenie prac reali-
zacyjnych oraz związanych z 
nimi utrudnień na ulicy Ka-
sprzaka, Matejki oraz Nie-
golewskich. Najdłużej prace 
potrwały na ul. Łukaszewi-
cza i Klaudyny Potockiej.  
W tym rejonie Dalkia 
Poznań zakończła pra-
ce dopiero 28 kwietnia. 
Wszystkie prace związane  
z odtworzeniem terenu i 
przywróceniem go do sta-
nu pierwotnego zakończone 
zostały do końca kwietnia 
natomiast zieleń, z uwagi na 
panujące temperatury, do 
końca maja. 
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Ciepło już jest!Wielkanocne śniadanie

Rozgrywki były prowadzone 
w IX rundach w kategorii dziew-

cząt i chłopców. 
Szkolny Zwią-

zek Sportowy za-
pewnił wszystkim 
dzieciom dyplomy 
uczestnictwa, oraz 
poczęstunek. Dla 
najlepszych były 
medale i puchary. 
Imprezie tej pa-

tronował przewodniczący Rady 
Osiedla Pan Wojciech Wośko-
wiak, który ufundował dodatko-
we nagrody dla zwycięzców. Z po-
znańskich szkół najlepszy okazał 
się uczeń SP 9, podopieczny Pani 
Barbary Ślósarek -  Filip Kuczew-
ski, który zajął V miejsce.

Mistrzostwa  w Warcabach 

Od kilku lat Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Maryi mieszczące się przy ul. Niegolewskich organizuje po-

siłki dla osób bezdomnych, samotnych i znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej. Prowadzona przez siostry od pięciu lat jadło-
dajnia, pod patronatem CARITAS archidiecezji poznańskiej, cieszy 
się dużym zainteresowaniem.

W sobotę 4 marca br. w Szkole Podstawowej 
nr 9 przy ul. Łukaszewicza odbył się  tur-

niej dla najlepszych warcabistów z całej Wielkopol-
ski. Na imprezę przyjechało 160 młodych uczestni-
ków. 
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Obchodzimy w tym roku XVII Dni Łazarza
DATA I GODZINA 

IMPREZY
MIEJSCE I RODZAJ IMPREZY

Środa 31.05.
Godz. 17.00 Kościół MBB ul. Głogowska 

Msza Św. w intencji mieszkańców Łazarza.
Godz..18.00 PARADA ŁAZARSKA - przejście z orkiestrą po Mszy św. /trasa Kościół- Rynek 

Łazarski Klub Krąg/
Godz. 18.30 UROCZYSTE OTWARCIE XVII DNI ŁAZARZA

Klub Osiedlowy „Krąg” ul. Dmowskiego 37 /wstęp za zaproszeniami/
Czwartek 01.06

Godz. 9.00-14.00 Szkoła Podstawowa nr 90 „Dzień sportu”- zawody sportowe
Godz.9.00-11.00 Przedszkole nr 25 /ul. Głogowska/ Dzień Dziecka – występy dzieci
Godz.10.00-13.00 Przedszkole nr 44 /Dmowskiego 17/ Olimpiada sportowa z okazji Dnia Dziecka
Godz.15.00 Przedszkole nr.90 /Winklera 11/

Festyn rodzinny
Godz.17.00 Klub Osiedlowy „Krąg” ul. Dmowskiego 37

Koncert „Zaśpiewaj ze mną jeszcze raz – czyli Jubileusz 20lecia pracy artystycz-
nej Andrzeja Wizy w Klubie „Krąg

Piątek  02.06
Godz.14.00 Szkoła Podstawowa nr 77/ul. Dmowskiego 50/

Rozgrywki i konkurencje sportowe, loteria, pokazy taneczne. Mecze piłki nożnej 
– Uczniowie-nauczyciele, rodzice-nauczyciele

Godz.15.00-19.00 Szkoła Podstawowa nr 9 / ul. Łukaszewicza/
Festyn szkolny- występy zespołów, pokaz tańca, zawody sportowe, loteria fantowa, 
spektakl teatralny, turniej warcabów

Godz.15.30 Przedszkole nr 48 / Łukaszewicza 35/
Przedstawienie „Gwara Poznańska”

Sobota 03.06
Godz.9.00-14.00 Gimnazjum nr 51 / Potockiej 38/

PIKNIK ŁAZARSKI
Godz. 10.00-13.00 Szkoła Podstawowa nr 26 / boisko ul. Berwińskiego 5/

FESTYN NA BERWIŃSKIEGO
Loteria fantowa, kiermasz książek, prac plastycznych, zawody sportowe, konkursy 
rekreacyjne, pokaz tresury psów policyjnych występy artystyczne

Godz.14.00 FESTYN ŁAZARSKI
Zamknięty dla ruchu kołowego odcinek ul. Dmowskiego /przed Klubem Krąg/ 
W programie: Koncert w wykonaniu Koncert Orkiestry Dętej Kolejarzy, występy zespo-
łów: Tropical, Agat, Łaniki, solistów ze Studium Piosenkarskie Zespołu Szkół Muzycznych 
i zespołu tanecznego z ZSH. Ponadto pokazy iluzjonisty, pokaz walk karate i taekwondo. 
Wielobój dla dzieci, turnieje sportowe, pokazy akrobatyczne i pokaz judo w wykonaniu 
uczniów ze S.P. nr 69, konkursy, wybory Małej Miss Łazarza, ponadto inne atrakcje: 
powietrzny zamek, pokaz wozu strażackiego strzelnica, prezentacje łazarskich szkół, kier-
masz, przejażdżki bryczką,, pomiar ciśnienia i poziomu cukru.

Niedziela 04.06
Godz.16.00 Muszla Koncertowa w Parku Wilsona

KONCERT „ŁAZARZ SIĘ BAWI”, Koncert Orkiestry Dętej Kolejarzy
Występ Zespołów tanecznych „Tropical”, „Łaniki”, Przedstawienie „Tramwaj” w 
wykonaniu uczniów LO nr VIII

Poniedziałek  05.06
Godz.11.00 Klub Osiedlowy „Krąg” ul. Dmowskiego 37

Koncert „Nauczyciele- dzieciom” przygotowany przez nauczycieli z Przedszkola nr 44
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Godz.17.00 Klub Osiedlowy „Krąg” ul. Dmowskiego 37
Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych Sz.P. nr 69 – „Nie ma mocnych”- 
przedstawienie ekologiczne, „Crazy Fogg”, ”Świat Jana Brzechwy”, 

Wtorek  06.06
Godz.17.00 Klub Osiedlowy „Krąg” ul. Dmowskiego 37

Benefis Eleni i Lecha Konopińskiego /wstęp za zaproszeniami/
Godz.19.00 Klub Osiedlowy „Krąg” ul. Dmowskiego 37

Posiedzenie Kapituły Tytułu „Człowiek Roku Osiedla Łazarz –2006”
Środa  07.06

Godz.9.00-12.00 Gimnazjum nr 53 / ul.Winklera 53/ 
Projekcja projektu „Nieznany świat naszego Fyrtla- Łazarz”

Godz.10.00 Zbiórka przed Klubem Krąg ul. Dmowskiego 37
Wycieczka krajoznawcza „Spacerkiem po Łazarzu” 
przygotowana przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr II 

Godz. 11.00 Szkoła Podstawowa nr 9 / ul. Łukaszewicza/ Łazarski Turniej Piłki Nożnej
Godz.17.00 Klub Osiedlowy „Krąg” ul. Dmowskiego 37

XVI Otwarty Konkurs Piosenki „Każdemu wolno...śpiewać”
Czwartek  08.06

Godz.11.00 II Liceum Ogólnokształcące ul. Matejki 8/10
Konkurs gwary poznańskiej 
II Liceum Ogólnokształcące ul. Matejki 8/10

Godz.11.00 Turniej piłki siatkowej dziewcząt
Godz. Przedszkole nr 89/ ul Kasprzaka/

Festyn rodzinny
Godz.14.00-17.00 Przedszkole nr 44 /Dmowskiego 17/

„Tworzyć każdy może” – warsztaty plastyczne połączone z wystawą.
Godz.17.00 Klub Osiedlowy „Krąg” ul. Dmowskiego 37

Pamiętając o Czerwcu 1956 – spotkanie z Bogdanem Klepasem _ Przewodniczącym 
Regionu Zarodu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

Godz.18.00 Klub Osiedlowy „Krąg” ul. Dmowskiego 37
Koncert poświęcony 50 rocznicy Poznańskiego Czerwca 56.

Piątek  09.06
Godz.12.00 Zbiórka przed Klubem Krąg ul. Dmowskiego 37

„W poszukiwaniu zapomnianych miejsc Łazarza”
Wycieczka z przewodnikiem Oddziału Poznańskiego PTTK

Godz.17.00 MDK nr 3 /Jarochowskiego 1/
Wybory Miss Łazarza Nastolatek

Godz.17.00 Klub Osiedlowy „Krąg” ul. Dmowskiego 37
Wybory Miss Łazarza. Debiuty Mody. Konkurs o Srebrną Pętelkę.

Niedziela 11.06
Godz. 16.00-19.00 Muszla Koncertowa w Parku Wilsona

Koncert „Łazarz się bawi” - koncert Orkiestry dętej Miasta Poznania -MPK, Wy-
stępy zespołów: Tropical, Agat, Fiki Miki, Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego 
„Cepelia-Poznań” 

Poniedziałek 12.06
Godz.10.00-18.00 Gimnazjum nr 53 / ul.Winklera 53/ 

Otwarcie wystawy fotograficznej Pt. „Pomnik Czerwca 56”
Godz. Liceum Ogólnokształcące nr I /ul. Bukowska/

Wystawa zdjęć z Czerwca 1956, Prelekcja spotkanie z uczestnikiem wydarzeń
Godz. 17.00 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE XVII DNI ŁAZARZA

Przyznanie tytułu „Człowiek roku Osiedla Łazarz 2006”, wręczenie plakietek 
dyplomów /wstęp za zaproszeniami/
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W tym roku obowiązkowej 
wymianie podlegają dowody oso-
biste wydane w latach 1992-1995 
i w latach wcześniejszych.

Osoby zobowiązane do wy-
miany tego dokumentu zapra-
szamy do Oddziału Dowodów 
Osobistych, ul. Libelta 16/20,  
w poniedziałki i czwartki od 8.00 
do 17.00, wtorki, środy i piątki  
od 7.30 do 18.30, a także w so-
boty od 7.30 do 14.00 (informa-
cja telefoniczna – nr 061-87-84-
-199). Komfortowe załatwienie 
sprawy, bez zbędnego oczekiwa-
nia w kolejkach, będzie możliwe 
wtedy, gdy zainteresowani wy-
mianą dowodu osobistego zgło-
szą się do Oddziału w miesiącu, 
w którym wydany został ich stary 
dokument. 

Do wniosku o wymianę dowo-
du osobistego należy dołączyć:
- 2 aktualne fotografie (bez

nakrycia głowy, okularów  
z ciemnymi szkłami, głowa 
w pozycji lewego półprofilu 
z widocznym lewym uchem);

- odpis skrócony aktu urodze-
nia, w przypadku osób, które 
nie wstąpiły w związek mał-
żeński            (z wyjątkiem osób 
urodzonych w Poznaniu);

- odpis skrócony aktu małżeń-
stwa wraz z adnotacją o ak-
tualnie używanym nazwisku  
(z wyjątkiem osób, które za-
warły związek małżeński  
w Poznaniu).
Złożenie wniosku o wyda-

nie dowodu osobistego wymaga 
osobistego stawiennictwa wnio-
skodawcy, a w przypadku mało-
letniego przed ukończeniem 13 
roku życia obecności rodziców/
opiekunów prawnych, po ukoń-
czeniu 13 roku życia rodzica/ 
opiekuna prawnego.

Odstępuje się od wymo-
gu obecności obojga rodziców  
w momencie składania wniosku               
o dowód osobisty dla małoletnie-
go przed ukończeniem 13 roku 
życia jedynie w przypadku gdy:
1. z orzeczenia sądu wynika, 

że prawo decydowania w tej 
sprawie jednemu z rodziców 
nie przysługuje, 

2. jedno z rodziców przebywa: 
• za granicą a własnoręczność 

podpisu na wniosku o wyda-
nie dowodu osobistego dla 
dziecka potwierdzone jest 
przez Konsulat lub Ambasa-
dę RP, 

• w szpitalu a własnoręczność 
podpisu potwierdzona jest 
przez Ordynatora oddziału, 

• w zakładzie karnym a wła-
snoręczność podpisu po-
twierdzona jest przez upo-
ważnionego pracownika 
zakładu, 

3. nie może przybyć z innych 
przyczyn i wtedy wymagana 
jest poświadczona notarialnie 
zgoda na złożenie wniosku. 
Dowód osobisty odbiera się 

osobiście. Osoba małoletnia od-
biera dowód osobisty w obecności 
rodzica/opiekuna prawnego.

Pamiętaj o dowodach

KOMITET ORGANIZACYJNY XVII DNI ŁAZARZA
PARAFIA  

MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ  W POZNANIU
ZESPÓŁ  SZKÓŁ  MUZYCZNYCH  W  POZNANIU

ZAPRASZAJĄ  NA

K O N C E R T
G A U D E   M A T E R

M.GOMÓŁKA , W.A.MOZART, 
G.CARISSIMIE, J.RÓŻYCKI, J.S.BACH,

WYSTĄPIĄ:
ZESPOŁY INSTRUMENTALNE I WOKALNE,

CHÓR KAMERALNY PSM II st. im. FR. CHOPINA 
ORAZ  SOLIŚCI  ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH 

 czwartek, 8 czerwca 2006, godz.20.00

KOŚCIÓŁ MATKI  BOSKIEJ BOLESNEJ 
ulica GŁOGOWSKA

OPIEKA ARTYSTYCZNA:
MAŁGORZATA KWAŚNIK- CHMIELEWSKA, WOJ-

CIECH MICHALSKI

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY 
WSTĘP WOLNY
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