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Rada Osiedla Święty Łazarz
Kadencja Rady Osiedla:  22.03.2015 r. - 22.03.2019 r.
Skład Rady Osiedla:
Ryszard Balcerzak, Genowefa Banaszak, Dorota Bartkowiak, 
Wojciech Dera, Agnieszka Glapa, Adam Kaczmarek, Maria Ko-
peć, Hieronim Kozłowski, Jakub Kozłowski, Maria Łazarz, Bogu-
miła Maćkowiak, Roman Modrzyński, Filip Olszak, Piotr Pałgan, 
Maria Paradowska, Łukasz Prymas, Iwona Rajewicz-Szyba, To-
masz Wojciechowski, Wojciech Wośkowiak, Maja Zbierska-Ka-
wecka, Bogna Zielińska
Przewodniczący Rady Osiedla: Filip Olszak
Z-ca Przewodniczącego Rady: Maria Paradowska
Przewodnicząca Zarządu Osiedla: Maria Łazarz
Z-cy przewodniczącej Zarządu: Bogumiła Maćkowiak, Iwona Ra-
jewicz – Szyba
Członkowie Zarządu: Łukasz Prymas, Tomasz Wojciechowski
Siedziba Rady: Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych ul. Wyspiań-
skiego 27, tel. 866 42 26, 866 47 34 w. 45 (w czasie dyżuru radnych) 
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomoc-
niczych Miasta, Osiedle Św. Łazarz
61-706 Poznań  ul. Libelta 16/20  lub Zespół Szkół Gimnazjalno-
-Licealnych ul. Wyspiańskiego 27
Email: Osiedle_Lazarz@um.poznan.pl

Dyżur radnych: druga środa miesiąca w godz. 18 – 19
Komisje problemowe Rady Osiedla
Komisja infrastruktury osiedlowej    
do spraw stanu publicznej infrastruktury drogowej, parków, zie-
leńców, skwerów, miejsc wypoczynku, małej architektury osiedlo-
wej, problemów komunikacji miejskiej, zagospodarowania prze-
strzennego Osiedla, problemów ochrony środowiska.
Przewodniczący: Adam Kaczmarek
Komisja bezpieczeństwa i porządku publicznego
do spraw problematyki bezpieczeństwa, porządku i ładu prze-
strzennego na Osiedlu, współpracy z miejskimi służbami w zakre-
sie bezpieczeństwa i porządku.
Przewodniczący: Ryszard Balcerzak
Komisja oświaty, kultury i spraw społecznych
do spraw współpracy z placówkami oświatowymi na terenie Osie-
dla, współpracy z stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi, rozwoju kulturalnego mieszkańców Osiedla, ini-
cjowania i wspierania więzi lokalnych i działań sportowych.
Przewodnicząca: Bogna Zielińska
doraźna Komisja d/s konsultacji statutów osiedlowych 
Przewodnicząca: Maria Kopeć
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 Idea rewitalizacji centrum miasta poprzez atrakcyjne i dostępne dla mieszkańców działania kulturalne, edukacyjne i społeczne, 
została zapoczątkowana w 2012 roku przez Komisję Rewitalizacji Rady Miasta. Jej celem jest wykorzystanie potencjału historycznych 
dzielnic Poznania: osiedla Stare Miasto, Ostrowa Tumskiego, Śródki, Jeżyc, Wildy i Św. Łazarza. Liczy się atrakcyjność pomysłu na 
wydarzenia kulturalne, artystyczne, edukacyjne i społeczne, kształtujące tożsamość kulturalną centrum miasta i zachęcające do aktyw-
nego w nim udziału mieszkańców oraz turystów. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 91 koncepcji, z których dofinansowanych 
zostanie 19.
 Wyboru projektów dokonała komisja, którą stworzyli radni miejscy i osiedlowi oraz eksperci łączący wiedzę o rewitalizacji, edukacji 
i działaniach artystycznych.
 Osiedle Święty Łazarz można uznać za największego zwycięzcę tegorocznej edycji konkursu. Będzie ono głównym obszarem reali-
zacji pomysłów :

•  Zumba w Parku Kasprowicza 
- zorganizowanie latem w każdą niedzielę zajęć zumby
Zenon Kubiak: 1 420 zł

• Tak dla fotografii w Poznaniu 
Andrzej Dobosz, Mariusz Forecki, Adrian Wykrota: 40 000 zł

• Wirtualny Łazarz - ludzie, miasto, tradycja zatrzymane w fotografii 
- wystawa archiwalnych fotografii, cykl spotkań poświęconych łazarskim kulinariom 
 Roman Modrzyński: 8 250 zł

• Kinoogród - kino plenerowe w Parku Kasprowicza 
- 9 projekcji filmów
Kolektyw Kąpielisko: 20 000 zł

• Poezja jest tym co rodzi się z życia 
- kontynuacja projektu murali z tekstami poetyckimi, dwa na Dolnym Łazarzu i dwa na Starym Mieście
Tomasz Genow, Joanna Pańczak: 20 055 zł

• Fundacja Cukier Puder ubarwiła podróże tramwajami (łazarska linia nr 8) cyklem performensów
Fundacja Cukier Puder kwota : 6 000 zł

• Tańczenie Warte Poznania 
- Międzynarodowe Warsztaty  Tańca Współczesnego - bezpłatne bilety na warsztaty i spektakle.
Ewa Wycichowska: 35 000 zł

• Warsztaty rzeźby w drewnie  - kontynuacja projektu Galeria Raczej: 13 130 zł
Maria Łazarz 

 Wszystko zaczęło się od umieszczenia zdjęcia jednego z ele-
mentów kamienicy przy ul. Niegolewskich na portalu społecz-
nościowym. Zawiązała się grupa pasjonatów chcących pokazać 
dawny i dzisiejszy Łazarz. Utworzono specjalny fanpage Wir-
tualny Łazarz. Rozpoczęła się akcja zbierania starych zdjęć 
i  dokumentów. Projekt Wirtualny Łazarz dzięki zgłoszeniu do 
konkursu Centrum warte Poznania stał się realny. Dzięki za-
angażowaniu wielu osób, a szczególnie Akademii Umiejętności 

„Wirtualny Łazarz
- ludzie, miasto, tradycja
zatrzymane w fotografii”

udało się zorganizować wystawę zdjęć, pokazy kulinarne a także 
występ kapeli podwórkowej, konkursy dla dzieci. Bardzo chce-
my, aby projekt trwał nadal, dlatego zachęcamy do przeglądania 
szuflad i albumów, dzielenia się swoją historią. Powstał pomysł 
napisania książki z łazarskimi przepisami kulinarnymi. Chęt-
nych do podzielenia się swoimi wspomnieniami prosimy o kon-
takt z Radą Osiedla.

Roman Modrzyński

Centrum Warte Poznania
na Łazarzu



3

W numerze:
Rada Osiedla Św. Łazarz  ......................................

Centrum Warte Poznania na Łazarzu ....................

„Wirtualny Łazarz - ludzie, miasto, tradycja za-
trzymane w fotografii” ...........................................

Łazarz - Otwarta Strefa Kultury .............................

Obchodami 25-lecia Samorządnego Poznania za-
inaugurowano 26. Dni Łazarza ..............................

Uwagi do miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenu  Ogródków Dział-
kowych przy ul. Hetmańskiej ................................

Co dalej z ul. Kolejową? ........................................

25 Rocznica Dziennego Domu Pomocy przy 
ul. Konopnickiej .....................................................

„Łazarska Wierzba Łącząca” finalistka konkursu 
na Drzewo Roku 2015 ............................................

1

2

 
2

3

 
4

 
 
6

6

 
7

 
8

 Główną ideą inicjatywy  jest utworzenie Otwartej Strefy Kul-
tury na terenie poznańskiego Łazarza, która będzie skupiała ga-
lerie sztuki, pracownie, organizacje, artystów, rzemieślników oraz 
towarzyszące im lokalne przedsiębiorstwa.

 Otwarta Strefa Kultury jest propozycją na rewitalizację tej 
części Łazarza poprzez wykorzystanie potencjału istniejących już 
miejsc oraz stworzenie warunków do powstawania nowych przed-
sięwzięć a także wykorzystanie potencjału lokalnych inicjatyw, 
zaangażowanie mieszkańców i współpracę z miastem . Celem jest 
wspólne działanie na rzecz kreatywnego wykorzystania pustosta-
nów, odnawiania zaniedbanych przestrzeni i tworzenia miejsc 
przyjaznych kulturze.

 Jednym z pierwszych projektów realizowanych  przez niektóre 
z podmiotów zaangażowanych w działania Otwartej Strefy Kultu-
ry był Włącz Łazarz, który odbywał się w maju i czerwcu 2015.  

 Projekt ten poprzez szereg działań kulturalnych i społecznych 
analizował potrzeby kulturalne mieszkańców dążąc zarówno do 
włączenia mieszkańców w działania Otwartej Strefy Kultury jak 
i do wypracowania stałych formuł prezentacji kultury w tej części 
miasta.

 Między innymi w wyniku tych działań inicjatorzy  Otwartej 
Strefy Kultury, współpracują z przedstawicielami różnych jedno-
stek miejskich i Radą Osiedla w celu stworzenia programu prefe-
rencyjnego  najmu miejskich pustostanów na działania kultural-
ne. W ramach tych działań powstaje już nowa galeria Pix.house  
przy Głogowskiej, która od 15 lipca rusza ze stałym programem 
artystycznym.

 W ramach Włączania Łazarza zaistniały również  działania 
kulturalne, edukacyjne i społeczne - Łazarz był kulturalnie poru-
szany przy udziale  sztuk wizualnych, teatru, sztuki performance, 
dźwięku, muzyki i śpiewu.

 Ulice, skwery i przestrzenie dzielnicy stały się miejscem dzia-
łań performatywnych, strefą spotkań z artystami. Prowadzone 
akcje społeczne dążyły do wprowadzenia zmian w przestrzeni pu-
blicznej uwzględniając realne potrzeby mieszkańców. 

 Kolektyw Kąpielisko organizował wycieczki do zakładów rze-
mieślniczych które przybliżały lokalne historie i tradycje. 

 Prowadzono warsztaty z ulicznym Teatrem Post Factum, na 
których uczniowie łazarskich szkół uczyli się chodzenia na szczu-
dłach, tańca z flagą, żonglowania i kręcenia talerzami. 

 Generator Malta zaprezentował Rytm Łazarza - serię warsz-
tatów dla młodzieży gimnazjalnej (jak robić reportaże, warsztaty 
didżejskie, warsztaty z rapowania) przeprowadzono w galerii Łęc-
two, Perfexie i Ogrodzie Łazarz gdzie odbył się jednak również  
koncert finałowy. 

 Galeria Raczej przeprowadziła projekt Perfonauci - artyści 
poprzez działania pefrormatywne poprowadzili mieszkańców uli-
cami Łazarza, odbyły się również warsztaty i działania uznanych 
artystów. 

Łazarz
- Otwarta Strefa Kultury

Komitywa przeprowadziła akcje i konsultacje społeczne odnoszą-
ce się między innymi do Skweru przy Małeckiego. Dzięki wspól-
nym działaniom z Otwartą Strefą Kultury, Radą Osiedla, a tak-
że mieszkańcami, Komisja Rewitalizacji postanowiła przekazać 
środki na rewitalizacje skweru przy ulicy Małeckiego / Łukaszewi-
cza. Renowacja skweru, jego funkcje przybiorą ostateczny kształt 
i będą tworzone razem z mieszkańcami i sympatykami dzielnicy.

 Najważniejszą rolę w działaniach Otwartej Strefy Kultury od-
grywają sami mieszkańcy miasta i dzielnicy, którzy poprzez aktyw-
ną partycypację tworzą ostateczny kształt większości wydarzeń. 
Poprzez wszystkie wspólne działania starano się zaktywizować 
mieszkańców w tworzeniu Otwartej Strefy Kultury.

 Agnieszka Szablikowska i Łukasz Trusewicz koordynatorzy 
Otwartej Strefy Kultury zostali Przyjaciółmi Łazarza „Ale to wy-
różnienie należy się wszystkim którzy razem z nami współtworzą 
tą inicjatywę, partnerom i osobom które nas wspierają, działają, 
uczestniczą w kulturalnym i społecznym życiu dzielnicy i uważają, 
że się da” napisali na FB .

SZTUKA POTRZEBUJE ŁAZARZA 
// ŁAZARZ POTRZEBUJE SZTUKI

Agnieszka Szablikowska
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 27 maja 1990 roku odbyły się w Polsce, pierwsze po za-
kończeniu II wojny światowej wolne, demokratyczne wybory. 
Tego dnia wybieraliśmy radnych do odradzającego się w kraju 
samorządu terytorialnego. W uroczystości wzięli udział przed-
stawiciele władz miejskich i wojewódzkich oraz radni miasta 
Poznania pierwszej kadencji. Podczas inauguracji nagrodę 
„Człowiek 25-lecia Samorządnego Łazarza” otrzymał pan Je-
rzy Babiak, przewodniczący łazarskiego Komitetu Obywatel-
skiego „Solidarność”.

X Parada Łazarska

 28 maja z boiska Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych 
wyruszyła Parada Łazarska. Barwny korowód z udziałem za-
proszonych gości, uczniów szkół, przedszkolaków, harcerzy, 
mieszkańców, w towarzystwie zabytkowych samochodów przy 
akompaniamencie Orkiestry Dętej ze Swarzędza przeszedł ła-
zarskimi ulicami do Parku Kasprowicza. Niewiele brakowało, 
a w tym roku Parada mógłby się nie odbyć.
 W paradzie wziął udział prezydent Poznania Jacek Jaśko-
wiak. „Pierwszy raz wziąłem udział w Paradzie Łazarskiej - rewe-
lacja, super! Ta tożsamość, to że się pielęgnuje tradycje i jest się 
dumnym z tego miejsca, w którym się żyje, to jest najważniejsze. 
To co robią organizatorzy tej parady to jest równie ważne jak in-
westycje. Wielkie podziękowania i szacunek dla tych, którzy to 
zrobili” - powiedział portalowi lazarz.pl Jacek Jaśkowiak.

Łazarski Omnibus!

 Turniej wiedzy o Łazarzu dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów jest jedną z najstarszych imprez towarzyszących 
Dniom Łazarza. Turniej jak co roku rozegrano w Klubie Krąg, 
który gościł reprezentantów szkół podstawowych nr 9, nr 26, 
nr 69 i nr 77 oraz gimnazjów nr 51 i nr 53. Uczestnicy musieli 
się zmierzyć z 10 zadaniami dotyczącymi Łazarza oraz samo-
rządnego Poznania.
 Fundatorami nagród i upominków dla laureatów i uczest-
ników była Rada Osiedla Święty Łazarz oraz Komitet Organi-
zacyjny Dni Łazarza.

W Parku Wilsona

 Prawie pół tysiąca dzieci wzięło udział w Łazarskim Fe-
stiwalu Piosenki Przedszkolnej, który odbył się w piątkowe 
przedpołudnie w Muszli Koncertowej. 

Za nami kolejne Dni Łazarza! Trwały od 27 maja do 2 czerwca. Ich areną były łazarskie parki, ulice, szkolne i osiedlowe boiska, 
domy kultury. Imprezę otworzyła uroczystość z okazji jubileuszu 25-lecia Samorządnego Poznania. Ulicami Łazarza przeszła 
X Parada Łazarska, odbył się Festyn Łazarski, Bieg Łazarza, Omnibus Łazarski, mecz policjanci-strażacy. Uczestniczyliśmy 
w nocnym pokazie filmu, poznawaliśmy tajniki kuchni wielkopolskiej oglądając przy tym wystawę starych łazarskich zdjęć. Zwie-
dzaliśmy łazarskie zakamarki.  Wystawy konkursy, turnieje sportowe, imprezy rekreacyjne. To wszystko złożyło się na program 
największej i najstarszej imprezy dzielnicowej Poznania organizowanej wspólnie przez Radę Osiedla Święty Łazarz, Osiedle 
Łazarz Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” i Klub Osiedlowy Krąg.

Obchodami 25-lecia
Samorządnego Poznania
zainaugurowano 26. Dni Łazarza

 W sobotę w parku odbył się tradycyjny Festyn Łazarski 
i X Festiwal Aktywności Społeczności Lokalnych pod hasłem 
„Zróbmy coś dla siebie i dla naszych społeczności”.  Imprezy 
w samo południe otworzyła wiceprezydent Poznania Agniesz-
ka Pachciarz w towarzystwie organizatorów Rady Osiedla Św. 
Łazarz, Klubu Osiedlowego Krąg i przedstawicieli Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie. Impreza rozpoczęła się tradycyj-
nie od wypuszczenia w niebo gołębi pocztowych. 
 W chwilę później na scenie rozpoczął się koncert rozryw-
kowy, który potrwał do wieczora a w parku czekało na uczest-
ników mnóstwo atrakcji. Otwarty był cały szereg straganów 
z fantami, stoiska malarskie i gastronomiczne, warsztaty gry na 
bębnach, których relaksujące dźwięki słyszalne były już z dale-
ka. Nie zabrakło również czegoś dla najmłodszych: stoisko ar-
tystów malujących twarze, dmuchany zamek i zjeżdżalnia czy 
miejsca do zabawy z animatorami. O 15:00 rozpoczął się szalo-
ny happening „Zamotany Park Wilsona” przygotowany przez 
warsztaty Agaty. Odwiedzający park mogli sprawdzić swoje 
umiejętności szachowe w partii z mistrzem gry – Krzysztofem 
Grzesińskim, a także oddać krew w Ambulansie RCKIK.

Festyn sportowy, VII Bieg Łazarski Arena 2015

 W niedzielne przedpołudnie 31 maja w Parku Kasprowicza 
odbył się Festyn sportowy. Główną jego atrakcją był rekordowy 
pod względem liczby uczestników (206 osób) VII Bieg Łazarski 
„Arena 2015”. Oprócz głównego wyścigu na dystansie 5.000 m, 
przeprowadzono osiem dodatkowych konkurencji biegowych, 
w tym także nordic walking. Wszyscy uczestnicy zawodów w ra-
mach  Biegu Łazarskiego, którzy ukończyli swoje konkurencje  
otrzymali pamiątkowy medal. Zwycięzcy wszystkich kategorii 
zostali dodatkowo uhonorowani pucharami. Liczyła się dobra 
zabawa i aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu.
 W trakcie festynu sportowego odbyły się także zajęcia jogi 
i zumby, a najmłodsi mogli bawić się w pirackim statku oraz 
przejść rekreacyjny tor sprawnościowy przygotowany przez 
Akademię Koszykówki.

Koncert Gaude Mater

 Raz w roku podczas Dni Łazarza nasza łazarska świątynia 
zmienia się w prawdziwą salę koncertową. 
 W niedzielę 31 maja Zespół Szkół Muzycznych w Pozna-
niu, Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej i Klub Krąg zaprosili 
mieszkańców Łazarza na kolejny koncert „Gaude Mater”.  
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Plenerowy pokaz multimedialny filmu Jaka Kurka
„Trzy oblicza Łazarza”

 W niedzielny wieczór mieszkańcy Łazarza licznie przybyli na 
plenerowy pokaz multimedialny filmu Jana Kurka „Trzy oblicza 
Łazarza” wyświetlonego na ścianie budynku na rogu ul. Lodo-
wej i Rynku Łazarskiego. Film przypominał jak w połowie lat 60. 
wyglądał Łazarz . Cieszy niezmiernie, iż w pokazie uczestniczyli 
zarówno młodzi jak i „młodzi duchem” mieszkańcy.

Nagroda im. Stanisława Strugarka

 W 2003 roku została ustanowiona  Nagroda imienia Sta-
nisława Strugarka  przyznawana za popularyzowanie gwary 
poznańskiej. Nagrodę za rok 2015 otrzymała „Kapela Junki 
z Buku”.

Wystawy

 Wystawy od lat towarzyszą Dniom Łazarza. Jak zawsze jest 
to silna pozycja programowa  dorocznego święta. Podczas in-
auguracji Dni Łazarza można było obejrzeć wystawę „Granice 
możliwego” poświęconą wydarzeniom, jakie miały miejsce na 
Majdanie w 2013 i 2014 roku. 
 W czwartek po zakończeniu Parady otwarto wystawę zdjęć 
„Wirtualny Łazarz - ludzie, miasto tradycja” gdzie część fo-
tografii udostępnili sami mieszkańcy. Mogliśmy podziwiać 
również prace fotografa Macieja Krajewskiego, czyli Łazęgi 
poznańskiej. Obok prezentacji zdjęć, w ramach wydarzenia 
odbyły się warsztaty kulinarne, gdzie odwiedzający mogli spró-

bować swoich sił przy potrawach przygotowywanych wg sta-
rych poznańskich przepisów. Można było poszerzyć swoją wie-
dzę kulinarną , „habaj” przygotowywał kiełbasę i poznańską 
„pyrczankę”. Zagrała kapela Swoja Wiara, która przypomnia-
ła szlagiery z dawnych lat rozbrzmiewające kiedyś na łazar-
skich podwórkach. Dla najmłodszych przygotowano konkurs 
plastyczny „Na Łazarzu jest pysznie”. 
 Na zakończenie Dni Łazarza Poznańskie Stowarzyszenie 
Pracy Twórczej  zaprosiło do Klubu Krąg na wystawę pt. „Prze-
strzenie Malarstwa”.

Przyjaciel Łazarza

 Podczas uroczystego zakończenia Dni Łazarza przyznano 
plakietki „Przyjaciel Łazarza”, którymi Komitet Organizacyj-
ny Dni Łazarza wyróżnia osoby którym nasza dzielnica jest  
szczególnie bliska.
 W roku 2015 tytuł Przyjaciela Łazarza otrzymali: Maciej 
Jędrzejczak - przyrodnik, botanik, biolog działający w Stowa-
rzyszeniu Kasztelania Ostrowska, Czesław Makieła z Chóru 
Dolorosa oraz Agnieszka Szablikowska i Łukasz Trusewicz 
- pomysłodawcy Otwartej Strefy Kultury, założyciele Galerii 
Raczej.

Człowiek Roku Łazarza

 Najważniejszym punktem uroczystego zakończenia 26.Dni 
Łazarza było przyznanie tytułu Człowieka Roku Łazarza. Ka-
pituła Człowiekiem Roku 2015 wybrała pana Janusza Ludwi-
czaka – twórcę portalu lazarz.pl

Joanna Heller



6

 Rada Osiedla Święty Łazarz, biorąc pod uwagę wnioski miesz-
kańców, uwagi zgłaszane przez działkowców oraz doświadczenia 
z funkcjonowania na terenie naszego Osiedla ogrodów społecznych, 
mając na względzie prawidłowy rozwój Osiedla Św. Łazarz oraz chcąc 
poprawić jakość życia jego mieszkańców, zgłosiła następujące wnio-
ski dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(mpzp) dla terenu Ogródków Działkowych ograniczonego ulicami: 
Klaudyny Potockiej, Hetmańską, Kolejową i Dmowskiego: 

• podstawą opracowania mpzp dla tego terenu powinno być przygo-
towanie inwentaryzacji ogródków działkowych i opracowanie szcze-
gółowej mapy uwzględniającej rozmieszczenie poszczególnych dzia-
łek, alejek i terenów niezajmowanych przez ogródki. Mapa powinna 
także uwzględniać które z ogródków są opuszczone lub zaniedbane,

• na terenie niezajmowanym przez ogródki działkowe oraz na te-
renie ogródków zaniedbanych i tych których właściciele zadekla-
rują rezygnację z dalszego posiadania  ogródka, powinna zostać 
zaplanowana zieleń ogólnodostępna,

• sposób wykorzystania ogródków działkowych i terenu przewi-
dzianego pod zieleń ogólnodostępną powinien być uregulowany 
w umowie społecznej, której stronami powinni być działkowcy 
i reprezentująca mieszkańców Rada Osiedla. Miasto Poznań po-
winno być gwarantem realizacji tej umowy, także w kwestii zapew-
nienia środków finansowych na jej realizację,

• do współpracy przy otwarciu terenu ogródków działkowych na 
potrzeby ogółu mieszkańców Osiedla należy zaprosić organizacje 
społeczne działające na terenie Osiedla Św. Łazarz. W szczegól-
ności te które zebrały doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu 
ogrodów społecznych (Ogród Łazarz, Kolektyw Kąpielisko). Idea 
ogrodów społecznych mogłaby stanowić pomost pomiędzy trady-
cyjnie rozumianymi ogródkami działkowymi a potrzebami szer-
szego grona osób chcących korzystać z tego terenu,

• w ramach terenów zielonych powinny powstać tereny rekreacyj-
ne, w szczególności place zabaw, siłownie dla seniorów i miejsca 
przeznaczone na ogrody społeczne,

Uwagi do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla terenu  Ogródków Działkowych

przy ul. Hetmańskiej
• wskazane byłoby utworzenie alejek spacerowych na linii pół-
noc-południe (istniejąca) oraz wschód-zachód (łącząca projekto-
wane tereny ogólnodostępne przy ul. Dmowskiego oraz istniejący 
skwer przy ul. Kolejowej),

• należy rozwiązać problem z budynkiem - domem znajdującym 
się w centralnej części tego terenu,

•działkowcy chcący zrezygnować z dalszego prowadzenia ogród-
ków powinni dostać stosowną rekompensatę.

 Projekt mpzp powinien wyznaczać kierunek rozwoju prze-
strzennego tego terenu, umożliwiający jego uporządkowanie 
i zdefiniowanie tego terenu na nowo. Połączenie nowych funkcji 
z dotychczasowym sposobem wykorzystania tego obszaru stano-
wić będzie swoisty eksperyment. Miasto Poznań potrzebuje od-
powiedzi na pytanie co zrobić z terenami ogródków działkowych 
położonych w pobliżu centrum. Proponowane rozwiązanie może 
być modelem, który będzie mógł być powtarzany w innych miej-
scach. 

 W sąsiedztwie terenu, którego dotyczy wniosek o miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, występuje: intensywna 
zabudowa mieszkaniowa Dolnego Łazarza, tory kolejowe wraz 
z  infrastrukturą towarzyszącą, obszary poindustrialne oraz tere-
ny inwestycyjne po drugiej stronie ulicy Hetmańskiej (na których 
powstać ma kompleks biurowy). W związku z powyższym teren 
którego dotyczy wniosek to jedyna w okolicy enklawa zieleni. 
Pomimo iż ogródki działkowe nie są typową zielenią parkową to 
pewna ich część, dzięki pracy samych działkowców, posiada walo-
ry estetyczne i może stanowić o atrakcyjności tego terenu. 

 Przedstawiona powyżej koncepcja pozwala połączyć różne 
sposoby korzystania z tego terenu. Dzięki otwarciu ogródków 
działkowych mogą zacieśnić się więzi społeczne. Podkreślić na-
leży, iż powyższy projekt jest zgodny z realizowaną przez Miasto 
Poznań polityką rewitalizacji terenów śródmiejskich Poznania.

 Rada Osiedla Św. Łazarz spotkała się z Panem Maciejem Wu-
darskim - Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania a także przedsta-
wicielami spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie, Zarządu Dróg 
Miejskich, Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Pozna-
nia oraz Miejską Konserwator Zabytków, w sprawie uzyskania 
informacji dotyczących planowanego remontu ul. Kolejowej. 
 Z przyczyn  proceduralnych remont ten nie może rozpocząć 
się w tym roku, a jednocześnie powstały wątpliwości co do szcze-
gółowego zakresu prac wymaganych do jego wykonania. Rada 
Osiedla Św. Łazarz wyraziła potrzebę przeprowadzenia w tym 

Co dalej z ul. Kolejową?
zakresie konsultacji z mieszkańcami, którzy po zapoznaniu się 
z  całością ustaleń wyraziliby swoje zdanie na temat planowanej 
inwestycji. 
 Po uzyskaniu szczegółowych informacji dotyczących poszcze-
gólnych aspektów remontu ul. Kolejowej odbędzie się spotkanie 
w tej sprawie z mieszkańcami Łazarza, na którym będziecie mogli 
Państwo zapoznać się z proponowanymi rozwiązaniami oraz ich 
skutkami.  

Filip Olszak
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 Filia nr 1 „Klub Centrum” jest częścią Zespołu Dziennych 
Domów Pomocy działających w  Poznaniu .
 „Klub Centrum” wcześniej dzienny dom pobytu działa od  
2 kwietnia 1990r. i mieści się przy ul. M. Konopnickiej 18. Sie-
dziba Domu znajduje się w wilii z końca XIX w. niedaleko ma-
lowniczego Parku Wilsona. Od początku powstania do roku 
1999 kierownikiem Domu była pani Gertruda Skarżewska. Od 
8 lutego 1999r. kierownictwo nad Domem objęła pani Maria 
Paradowska, która po przekształceniu placówki w 2012r., zo-
stała Dyrektorem Zespołu Dziennych Domów Pomocy.
 Dzienny Dom Pomocy  Filia Nr 1 to placówka, która udzie-
la wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz w podeszłym wie-
ku. W ośrodku znajdą pomoc osoby wymagające stałej opieki 
oraz pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. 
Dom zapewnia posiłki: śniadania i dwudaniowe obiady, któ-
re początkowo były przygotowywane przez tutejszą kuchnię, 
natomiast obecnie po przekształceniu placówki w Zespół są 
dowożone przez firmę cateringową.
 Do dyspozycji mieszkańców oddano przestronną salę gim-
nastyczną, świetlicę, salę terapii zajęciowej oraz kawiarnię. 
 Seniorzy, będący podopiecznymi „Klubu Centrum” korzy-
stają z wielu form aktywności: fizycznej, kulturalnej i umysło-
wej, mają możliwość uczestniczenia w wielu imprezach orga-
nizowanych zarówno dla nich, jak i przez nich. Każdego dnia 
odbywa się dla wszystkich gimnastyka usprawniająca prowa-
dzona przez specjalistę ds. fizjoterapii. Codziennie odbywają 
się zajęcia z terapii zajęciowej, w której seniorzy wykonują  
piękne rękodzieła. Dwa razy w tygodniu odbywają się próby 
chóru „Jesienne Róże” reprezentującego nasz Dom na tere-
nie innych placówek miasta Poznania i poza nim, dając piękne 
i wzruszające występy, odnosząc duże sukcesy .
 Dzienny Dom Pomocy zapewnia pensjonariuszom przeby-
wającym w ośrodku profesjonalnego wsparcia socjalnego, po-
moc  w kontaktach z instytucjami służby zdrowia oraz zaspo-
kaja podstawowe potrzeby bytowe. W ośrodku panuje ciepła 
i serdeczna atmosfera, dzięki której każdy z mieszkańców czu-
je się jak u siebie w domu. Dzienny Dom Pomocy  zapewnia 
bezpieczeństwo osobom starszym i samotnym, udziela pomocy 
w trudnych sytuacjach życiowych, jest ostoją wielu samotnych 
osób z różnymi problemami osobistymi.

25 Rocznica Dziennego Domu
Pomocy przy ul. Konopnickiej

 Funkcjonowanie Domu to współistnienie i współdziałanie 
Rady Domu, dyrekcji i personelu, strony są otwarte na różne 
propozycje. Nasza 25- letnia działalność pokazuje, że dobra 
integracja w zespole, chęć pomocy i dobra atmosfera tworzą 
miejsce, do którego zawsze chętnie się przychodzi.
 18 czerwca br. odbyły się główne obchody powstania pla-
cówki połączone z corocznie organizowanym Świętem Lata 
dla seniorów. 
 Spotkanie rozpoczęło się mszą Św. w intencji mieszkańców 
i pracowników. Ze względu na deszczową aurę uroczystości 
odbyły się w Sali przy parafii Św. Michała Archanioła. Obcho-
dy jubileuszowe, na które przybyło wielu gości, były okazją do 
nawiązania nowych znajomości, rozmów oraz wspólnego spę-
dzenia czasu. Nade wszystko nie zabrakło poczęstunku i jubi-
leuszowego tortu.
 Czas umilały występy artystyczne w wykonaniu zespołu 
„Zakręcone babki”, uczniów II Liceum Ogólnokształcącego 
oraz pani Danuty Marii Julskiej z chórkiem z Klubu Starówka. 
Odbył się też występ Szkoły Tańca i Baletu „Fouette”. Obcho-
dy jubileuszowe zakończył chór „Jesienne Róże”.

Maria Paradowska
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 W tegorocznej, edycji konkursu  Drzewo Roku Klubu 
Gaja,   zwyciężył,  Dąb Bolko  z Hniszowa (woj. lubelskie) po-
zyskując, aż  5.536 głosów! Nasza  „Łazarska Wierzba Łączą-
ca” z 901 głosami zajęła co prawda, miejsce siódme, ale znaleźli-
śmy się wśród, nie byle jakich „konkurentów”. Byliśmy wśród 16 
zakwalifikowanych do finału drzew, z 115 nadesłanych zgłoszeń 
z całej Polski. 
 Organizatorzy konkursu z Klubu Gaja szukali w całej Polsce 
drzew docenianych przez lokalne społeczności. Konkurs promu-
jący postawy szacunku dla przyrody pokazuje przykłady cieka-
wych związków pomiędzy kulturą i historią lokalnej społeczności, 
a drzewem, które jest przez nią szczególnie doceniane. Organiza-
torzy nie szukali drzewa najwyższego, najgrubszego czy najstar-
szego, ale drzewa z opowieścią, która pobudza wyobraźnię i inte-
gruje lokalną społeczność. 
 Spośród finalistów konkursu poznańska kandydatka jako jedy-
na jest mieszkańcem dużego miasta, a Wierzba to drzewo, które 
na ogół w mieście przeszkadza, ale ta rosnąca na Łazarzu nie tyl-
ko nie przeszkadza, ale wręcz pomaga w integracji mieszkańców. 
Nic dziwnego, że zyskała sobie miano Łazarskiej Wierzby Łączą-
cej, przy tym reprezentowała wszystkie polskie wierzby .Już sam 
fakt, że ten gatunek drzewa rośnie w takim miejscu, jest czymś 
niezwykłym. „W przestrzeni miejskiej raczej się ich nie sadzi, bo są 
mało odporne i dość kłopotliwe. Tym bardziej niezwykła jest wierzba 
z Łazarza, która nie tylko nie sprawia kłopotów, ale wręcz przeciwnie 

„Łazarska Wierzba Łącząca”
finalistka konkursu

na Drzewo Roku 2015
stała się miejscem spotkań mieszkańców” wyjaśnia Maciej Jędrzej-
czak z „Kasztelani Ostrowskiej”, które nominowało wierzbę do 
konkursu Klubu Gaja na Drzewo Roku wraz z Generatorem Mal-
ta i Klubem Krąg.  
 Od trzech lat pod koroną wierzby między blokami przy ul. Po-
tockiej trwa rozbudowa społecznościowego Ogrodu Łazarz, której 
towarzyszą otwarte wydarzenia kulturalne i popularnonaukowe. 
Ogród Łazarz to miejsce wydarzeń kulturalnych, spotkań miesz-
kańców i warsztatów dla dzieci. Tylko w ostatnich dniach odbyła 
się tu biesiada seniorów, warsztaty dla dzieci „Wolno dzieciom”, 
a nawet seans filmowy! O wyjątkowości wierzby świadczy bowiem 
przede wszystkim to, że nie jest tylko drzewem, ale pełni ważną 
funkcję społeczną na Łazarzu. 
 Głosowanie na Drzewo Roku trwało przez cały czerwiec na 
stronie www.drzeworoku.pl. Do głosowania na wierzbę mobilizo-
wali znani poznaniacy w tym legenda poznańskiego Lecha Piotr 
Reiss, radna Lidia Dudziak, radni osiedlowi i liczne grono miesz-
kańców Łazarza ,każdy mógł zrobić sobie zdjęcie z wierzbą i ta-
bliczką zachęcającą do głosowania na nią w konkursie na „Drze-
wo Roku”. 
 Wszystkim, którzy uczestniczyli w konkursie  i oddali głos na 
poznańską wierzbę składamy wdzięczne podziękowania!

Joanna Heller
Na zdjęciu : 
nasza łazarska wierzba (fot. Klub Gaja / Tomek Pikuła).


