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Pomimo nienajlepszej dla miesz-
czuchów pogody – zimo i opady 
– życie w Luboniu toczy się ra-
czej w gorącym rytmie.

Lecą głowy
Burmistrz Małgorzata Machal-
ska, po dowodach (filmikach lub 
zdjęciach) otrzymanych (najprawdopo-
dobniej od mieszkańców), a dotyczących 
zachowań Straży Miejskiej, podjęła „mę-
ską” decyzję co do losu niektórych funk-
cjonariuszy prawa. Oficjalne stanowisko 
przedstawiamy na str. 4.

Standardy
Gorący, pełen emocji jest też opubliko-
wany na portalu www.echolubonia.pl 
„List otwarty” Izabelli Szczepaniak. 
W związku z  tym, że dotyczy naszych 
publikacji prasowych, mojej osoby i ad-
resowany jest do wydawcy – „Forum 
Lubońskiego” – nie sposób go pominąć. 
Ta publiczna dyskusja stała się sporem 
na temat użycia pojęcia „zbiór własny”. 
Jedni interpretują, że posiadanie zdigi-
talizowanej formy jakiegoś zdjęcia, ska-
nu itp., bez znaczenia przez kogo i gdzie 
zrobionego oraz w jaki sposób zdobyte-
go, uprawnia do tego, by ilustrację taką 
podpisać „zbiór własny”. Drudzy, do 
których zaliczamy  się też my, uważają 
użycie tego pojęcia za uprawnione 
w przypadku fizycznego posiadania ory-
ginału danego przedmiotu (czytaj na 
str. 27 i 28).

Ganiona promocja
Jeszcze do „Listu otwartego” w którym 
autorka Izabella Szczepaniak jedno-
znacznie mówi, ujmując to delikatnie, 
o tendencyjnym działaniu na jej szkodę 
oraz wydanej niedawno pozycji „Dzieje 
Ziemi Lubońskiej”. Oświadczam, że 

otrzymawszy na potrzeby redak-
cji 30 egzemplarzy książki, oso-
biście polecam i rozdaję ją tym, 
którzy zainteresowani lokalną 
historią, trafiają do nas. Zapew-
niam również, że w „Wieściach 
Lubońskich” godne miejsce po-
święciliśmy na promocję tej 

wartościowej na lokalnym rynku książ-
ki (patrz np. „WL” 01-2019, str. 1 i 7 oraz 
str.  36). Trzeba też umieć uszanować 
prawo do wyrażania krytyki, co w kie-
rowanym przeze mnie niezależnym mie-
sięczniku umożliwiamy naszym miesz-
kańcom.
Osobiście, szanuję Panią Izabellę Szcze-
paniak, cenię i nic się nie zmieni, kłaniać 
też się będę, a wypowiedziane w „Liście 
otwartym” opinie o  mnie uważam za 
nieuzasadnione i dalece niesprawiedliwe. 
Moja kochana, życiem doświadczona 
babcia mawiała – Synu, nie oceniaj in-
nych swoją miarką – staram  się tego 
trzymać i te mądrości życiowe przeka-
zywać.

Mamom
Maj poświęcony jest matkom, w  tym 
roku szczególnie wyróżniła Luboń 
w swym jasnogórskim wizerunki Boża 
Matka – Królowa Polski odwiedzając 
sanktuarium przy pl. Edmunda Boja-
nowskiego. Piękno i  trud matczynej 
miłości opowiedziała moja zastępczyni, 
Hanka Siatka w  artykule „Posklejane 
serce” na str. 30.
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TEMAT MIESIĄCA

Zaledwie kilka dni po święcie Maryi 
Królowej Polski (3  maja), w  miesiącu, 
w którym pamięcią otaczamy nasze mat-
ki, do Lubonia w  swoim cudownym 
wizerunku zawitała Maryja. Kopia Ob-
razu Matki Boskiej Jasnogórskiej poświę-
cona w Rzymie w 1957 r. przez papieża 
Piusa XII przybyła do Żabikowa 7 maja 
przed godz. 18. Wyprzedzając oficjalne 
rozpoczęcie wędrówki po Archidiecezji 
Poznańskiej (18 maja 2019) ikona na-
wiedzała domy zakonne sióstr. Przyje-
chała do nas od albertynek, a  8 maja 
została przewieziona do sióstr zmar-
twychwstanek na ul. Głogowską w Po-
znaniu. Był to czas, by omodlić owoce 
peregrynacji dla Poznańskiego Kościoła.

„Dziś bierzemy ją do siebie…”
Z samochodu, którym przybył wraz 
kustoszem, o. paulinem Józefem Stęp-

niem, przy śpiewie wiernych Obraz zo-
stał wprowadzony do świątyni i powita-
ny przez gospodynie tego miejsca – Sio-
stry Służebniczki Maryi. Uroczystej mszy 
św., koncelebrowanej przez sześciu księ-
ży, przewodniczył kapelan sióstr, o. Wal-
demar Meyka OMI. Towarzyszyli mu: 
ks. kan. Józef Majchrzak – proboszcz 
parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego 
i Adam Przewoźny – proboszcz wspól-
noty św. Rity w Lusówku, ks. prałat Ro-
man Kubicki – proboszcz parafii św. Jana 
Bosko, dziekan Dekanatu Lubońskiego, 
ks. kan. Bernard Cegła – proboszcz 
parafii św. Barbary oraz o. superior 
Krzysztof Ziętkowski OMI. Świątynia 
była wypełniona wiernymi, którzy przy-
byli również spoza Lubonia. Czytania 
i  psalmy przygotowały siostry służeb-
niczki. Fragment Ewangelii wg św. Jana 
(J 2, 1-11), opisujący wesele w  Kanie 

„Jedzie Maryja!”
W szczególnym czasie Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego 
w Żabikowie nawiedził peregrynujący po Polsce Obraz Matki Boskiej 
Jasnogórskiej

Galilejskiej, odczytał ks. 
Bernard Cegła. Oprawę mu-
zyczną uroczystej celebry 
zapewniła działająca przy 
Sanktuarium Wspólnota 
Modlitewna „Magnificat”.

Wizyta Matki
Gdy przychodzi Matka do 
domu, to jest uroczystość! – 
brzmiały jedne z pierwszych 
słów płomiennego kazania 
o. Waldemara, które było 
teologicznym czytaniem 
ikony Matki Boskiej, prze-
platanym zwracaniem się do 
Niej, obecnej w  Sanktu-
arium. Maryja wskazująca 
ręką na Jezusa – hodege-
trium (pokazująca drogę) 
– to, jak przekonywał kazno-
dzieja, aktualny i niezmien-
ny przekaz prawdy teolo-
gicznej. Piękno Czarnej 
Madonny tkwi we wnętrzu 
– w jej odwiecznej przyna-
leżności do Boga i zamknię-
ciu na grzech (odczytane 

z ikony symbole: gwiazda na czole Maryi 
i  lilie). Było w  interpretacji o. Meyki 
również nawiązanie do aktualnych wy-
darzeń w kraju. – Pochodzące z XV wie-
ku blizny na twarzy Matki Boskiej (miłość 
zraniona), jako pozostałość po napadzie 
husytów, to wyraz profanacji przez ob-
cych. Teraz wizerunek Maryi hańbią 
również swoi, obrzucając go farbą, do-
malowując profanujące go elementy…

Po uroczystej mszy św. odprawionej na 
powitanie Obrazu Matki Boskiej, przez 
cały wieczór i noc, aż do póź-
nego popołudnia dnia na-
stępnego adorowano Cudow-
ny Wizerunek Maryi, modlo-
no się przy nim za Ojczyznę 

n
Spełnienia się marzenie kard. Stefana Wyszyńskie-
go – Maryja wędruje po Polsce, której pomoc jest 
niezmiennie potrzebna. Przywieziona przez Kusto-
sza Obrazu ikona Matki Boskiej Jasnogórskiej jest 
wnoszona przez służebniczki Maryi do Sanktu-
arium. Z lewej – Matka Generalna s. Rafała Kisiel, za 
nią s. Tamara Jeromasowa i niewidoczna s. Zofia 
Kucharska. Z prawej –  s. Nazaria Kamińska, s. Teo-
data Partyka oraz niewidoczna s. Regina Olbrich   
fot. Hanna Siatka

n
Przybyła do nas Czarna Madonna („Czarna jestem, ale pięk-
na” – z „Pieśni nad Pieśniami”)   fot. Rafał Wojtyniak

n
Uroczysta msza św. koncelebrowana, od lewej: ks. kan. Bernard Cegła, ks. prałat Roman Kubicki, ks. Adam 
Przewoźny, o. Waldemar Meyka, ks. kan. Józef Majchrzak i o. Krzysztof Ziętkowski   fot. Rafał Wojtyniak

n
Zgromadzeni w świątyni i przed sanktuarium wierni, podczas mszy św. odprawio-
nej na powitanie Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. Na balkonie – zespół wokal-
no-muzyczny Wspólnoty „Magnificat”   fot. Rafał Wojtyniak

cd.  
na str. 
4

Po mszy św. przed Cudownym Obrazem poświęcono ikonę Matki Boskiej przynie-
sioną przez przybyłych na uroczystość. U stóp Obrazu jedna z obecnych rodzin 
jako dar wotywny złożyła metalową różę. Następnego dnia znalazły się tam papie-
rowe serca od dzieci (po konserwacji wizerunki Matki Bożej i Dzieciątka Jezus są 
jaśniejsze)   fot. Hanna Siatka

n
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TEMAT MIESIĄCA

Burmistrz Miasta Luboń otrzymała materiały pokazujące zachowania straż-
ników Straży Miejskiej w Luboniu. Na nośnikach elektronicznych utrwalono 
zachowania w pracy i interwencje strażników wobec osoby nietrzeźwej, osoby 
bezdomnej oraz prawdopodobnie spożywanie alkoholu podczas służby.

Uwidocznione na filmach zachowania są karygodne i niedopuszczalne! Podczas 
służby strażnik miejski powinien wykonywać swoje czynności z poszanowaniem 
godności i z szacunkiem dla każdej osoby, wobec której ta czynność jest podej-
mowana. Nie ma tolerancji dla alkoholu w pracy. Natychmiast po otrzymaniu 
informacji zostało wszczęte postępowanie w tej sprawie.

W stosunku do strażników, którzy byli obecni w pracy, zostało przeprowadzone 
postępowanie wyjaśniające i ich umowy o pracę ulegną wkrótce rozwiązaniu, 
w tym również umowa komendanta Straży Miejskiej. W stosunku do strażni-
ków, którzy z powodów usprawiedliwionych od dłuższego czasu są nieobecni, 
odpowiednie procedury zostaną podjęte po ich powrocie.

Aktualnie trwa nabór na stanowiska strażnika miejskiego i komendanta Straży 
Miejskiej w Luboniu. Odpowiedzialny za nadzór nad strażą miejską Zastępca 
Burmistrza Mateusz Mikołajczak wypracuje wraz z przyszłym komendantem 
procedury i standardy, które pozwolą na uniknięcie takich zdarzeń w przyszłości.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta

Luboń, 14.05.2019 r.

Z ostatniej chwili  

Burmistrz wyrzuca 
strażników
Stanowisko Burmistrza Miasta Luboń wobec nieprawidłowości  
w Straży Miejskiej w Luboniu

n
Nawiedzenie kaplicy Sióstr Służebniczek Maryi przez kopię cudownego wizerunku 
w roku 1977. Podczas sprawowanej wtedy mszy św. Obraz ustawiono centralnie. 
Ołtarz (stół drewniany), jest do dzisiaj wykorzystywany podczas procesji Bożego 
Ciała. Osoba widoczna z prawej, od strony grobu E. Bojanowskiego, to prawdopo-
dobnie ks. Bernard Czajka, proboszcz parafii św. Barbary w latach 1968-1975. Z le-
wej, najbliżej zakrystii, siedzi prawdopodobnie jego następca (1975-2001) – 
ks. Zygmunt Sowiński (oprac. Rafał Wojtyniak)

cd.  
ze str. 
3

i  w  intencjach 
prywatnych oraz 
fotografowano

HS

O historii pere-
grynacji Obrazu 
Matki Boskiej Ja-
snogórskiej czytaj 
na str. 43

To samo miejsce 
42 lata później – 7 
maja 2019 r.   fot. 
Rafał Wojtyniak

n

Widoczny w drzwiach 
kaplicy Obraz Matki Bo-
skiej Jasnogórskiej prze-
noszony w roku 1977 
podczas uroczystej proce-
sji do kościoła św. Barba-
ry. Na zdjęciu (centralnie, 
ubrany na czarno) ks. 
Bernard Czajka. Nie był 
już wtedy proboszczem 
parafii św. Barbary (oprac. 
Rafał Wojtyniak)

n
Pożegnanie Cudownego Obrazu 8 maja 2019 r.   fot. Rafał Wojtyniak

n
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Poniżej zamieszczamy reklamę kryminałów autorstwa lubonianki 
Alicji Minickiej, o której kilkakrotnie pisaliśmy.

torzy mistrzostw uczestniczyli w  konfe-
rencji sędziowskiej, zawodnicy odpoczy-
wali przed wyczerpującym turniejem. 
Warto w tym miejscu wspomnieć o do-
skonałej organizacji sportowego przedsię-
wzięcia. Organizatorzy w  perfekcyjną 
dokładnością zaplanowali zakwaterowanie 
reprezentacji 23. państw, w sumie 260. za-
wodników i działaczy.
W sobotę, 6 kwietnia, o godz. 9 rozpoczę-
ły  się rozgrywki. Najpierw wystartowali 
zawodnicy w konkurencji Kata. Niestety, 
Polacy nie odnotowali sukcesu, zajmując 
6. miejsce. W czasie gdy na matach odby-
wały się pokazy techniki i precyzji, lubo-
nianie rozgrzewali się do kolejnej konku-
rencji – walk Kumite Indywidualne, czyli 
walki sportowej. Konkurencje tę rozgry-
wano na 4. matach, a starowało 60. zawod-
ników, reprezentujących 23 kraje. Odby-
wała się w kategorii „senior”, bez podziału 
na wagę zawodników. Po trudnej walce 
Marcin Kosmalski zmuszony był uznać 
wyższość zawodnika z  Belgii, z  którym 
przegrał w stosunku. 1:0. W tym pojedyn-
ku niebagatelne znaczenie miały warunki 
fizyczne Belga (wzrost 2,1 m, waga 95 kg). 
Maciej Kosmacz natomiast, po kilku po-
jedynkach dotarł do wali o  ćwierćfinał. 
Niestety, po dogrywce przegrał z  repre-
zentantem Niemiec 1:0.
Po tych wyczerpujących pojedynkach 
nieodzowna okazała się pomoc fizjote-
rapeuty, który musiał przygotować na-
szych zawodników do konkurencji dru-
żynowej. W  pierwszej rundzie nasza 
reprezentacja: Marcin Kosmalski, Maciej 
Kosmacz i Jakub Malicki (Grodzisk Ma-
zowiecki) zmierzyła  się z  Niemcami, 
wygrywając stosunkiem punktów 2:1. 
W drugiej rundzie przeciwnikami Pola-
ków byli Włosi, którzy dość łatwo ulegli 

naszym karatekom 2:0. Ostatnim rywa-
lem była drużyna z Rosji, która pokona-
ła naszych w pojedynkach: Marcin Ko-
smalski i  Jakub Malicki – przegrana, 
Maciej Kosmacz – remis.
Bardzo wysoki poziom wyszkolenia za-
wodników z Rosji zaowocował tytułem 
Mistrzów Europy. Nasi karatecy, z pod-
niesioną głową, wrócili do Polski z brą-
zowym medalem. Zrealizowali plan 
minimum, jaki sobie założyli.
Bonusem dla naszej reprezentacji było 
gorące powitanie, jakie zgotowali na 
lotnisku Chopina kibice i fani naszych 
zawodników. Było głośne skandowanie 
„Dziękujemy”, Gromkie „Sto lat”, bukie-
ty kwiatów oraz łzy wzruszenia. Jak 
podkreślają nasi karatecy, są dumni, że 
mogą nosić białego orzełka na piersi. To 
chwile, dla których warto żyć.

Piotr Kosmacz
„Samuraj Wielkopolska”

Więcej szczegółów, relacja foto i video 
na stronie lubońskiego klubu „Samuraj 
Wielkopolska” na Facebooku.

DOBRE, BO
Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko

Jednym z  najważniejszych czynników 
warunkujących sukces sportowca jest 
systematyczność. To wiodąca przygoto-
wań, które rozpoczęli dwaj lubonianie: 
Maciej Kosmacz i Marcin Kosmalski po 
tym, gdy Prezydent Federacji „Japan 
Karate Association” (JKA) Polska, Ma-
riusz Jewdokimow, powołał ich do kadry 
narodowej na Mistrzostwa Europy Ka-
rate 2019 rozgrywanych w Norwegii. To 
ogromne wyróżnienie, kiedy zawodnik 
w uznaniu dotychczasowych osiągnięć 
w turniejach krajowych zostaje powoła-
ny do reprezentacji kraju.
Dzięki przychylności kierownictwa Lu-
bońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
(LOSiR), gdzie na co dzień trenują nasi karatecy, tak zaplanowano cykl zajęć 

w  hali, aby nie kolidowały z  innymi 
ćwiczeniami kondycyjnymi na siłowni 
czy basenie. Nierzadko można było rów-
nież zaobserwować naszych sportowców 
podczas ćwiczeń wytrzymałościowych 
w otwartym terenie, na Wzgórzu Papie-
skim czy „Szachtach”.
Niestety, czas szybko płynie i wielkimi kro-
kami zbliżał się termin wyjazdu do Skandy-
nawii. Silnie zmotywowani, świadomi wła-
snych umiejętności, ze ściśle określonym 
celem i postanowieniem, aby ich wysiłek nie 
poszedł na marne, 5 kwietnia lubonianie 
wyruszyli do Warszawy, skąd po krótkiej 
odprawie na lotnisku Okęcie wyruszyli do 
Stavanger w Norwegii.
Reprezentacja Polski składała  się z  9. 
najlepszych zawodników, wybranych 
spośród kilkuset członków federacji JKA. 
Trzon kadry stanowili zawodnicy z Gro-
dziska Mazowieckiego, Żarc oraz Lubo-
nia. Towarzyszył im Prezydent JKA 
Polska, Mariusz Jewdokimow, oraz ma-
sażysta-fizjoterapeuta.
Po kilkugodzinnej podróży sportowcy 
dotarli do Clarion Hotel Energy, gdzie 
organizator zakwaterował naszą kadrę. 
Hotel jest częścią kompleksu sportowego 
Clarion Syavanger. Podczas gdy organiza-

Dobre, bo prestiżowe

Karatecy na Mistrzostwach Europy
Sukces kadry narodowej z udziałem lubonian: Marcina Kosmalskiego i Macieja Kosmacza

n
Lubonianie Marcin Kosmalski (z lewej) 
i Maciej Kosmacz z medalami Mi-
strzostw Europy karate

n
Marcin Kosmalski podczas walki na 
Mistrzostwach Europy

n
Maciej Kosmacz na macie Mistrzostw 
Europy
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O akcji
Tlen to podstawa wszelkich procesów 
życiowych. Bez jedzenia przeżyjemy 
kilka tygodni, bez picia kilka dni, a bez 
tlenu zaledwie kilka minut. W ostatni 
piątek kwietnia (26.04), w  ramach 

ogólnopolskiej akcji „Zielony Rekord” 
w  kilku rejonach naszego miasta sa-
dzono zieleń. Była to wspólna akcja 
magistratu i mieszkańców, w ramach 
której na skwerach w okolicach: Szko-
ły Podstawowej nr 4, Ośrodka Kultury, 

ulic: Poniatowskiego, Chabro-
wej ,  Chopina ,  B atorego 
i  Wschodniej oraz w  sąsiedz-
twie Plaży Miejskiej posadzono 
2  577  roślin. Wśród nich: 
8  drzew (klony czerwone), 
1 247 krzewów oraz 1 322 bylin 
i  traw. Po posadzeniu, rośliny 
podlano, natomiast na skwerach 
rozścielono kompost i posprzą-
tano powstały urobek. Było to 
pionierskie przedsięwzięcie 
w  naszym mieście. W  przy-
szłym roku Luboń będzie je 
kontynuował.

Autostradowa Dolinka
Przy placu zabaw „Autostrado-
wa Dolinka” przy ul. Chopina, 
w sadzeniu roślin prym wiedli 
Adam Ruszkowski i Oskar Kó-
ska oraz towarzyszące im trzy 
młode damy, którzy posadzili 
2  klony czerwone, 60  forsycji 
i  20  tawuł. Warto dodać, że 

Dobre, bo aktywne

Zielony Rekord
Lubonianie w ogólnopolskiej akcji nasadzali zieleń w 8. miejscach miasta

w bezpośrednim sąsiedztwie, przyłą-
czając się do akcji bicia rekordu, lau-
reaci Miejskiego Konkursu „Zielony 
Luboń” w  kategorii „teren przed do-
mem” sprzed dwóch lat – Małgorzata 
i Piotr Pawlakowie – posadzili przed 
swoją posesją 53 rośliny.    (PAW)

Ul. Batorego
Zebraliśmy się przy placu zabaw na ul. 
Batorego, przy Strumieniu Junikowskim. 
Spotkanie zorganizował radny Marek 
Samulczyk. Aby upiększyć teren nowego 
placu zabaw, posadziliśmy od około 100. 
do 120. kwiatów i roślin. Praca przebie-

gała sprawnie. Było kilka osób dorosłych, 
pomagały także dzieci, które akurat mia-
ły przerwę w  szkole. Posadzono także 
krzewy, ale tym zajęli się już pracownicy 
firmy p. Zbigniewa Jurgi. Myślę, że 
wszystko się pięknie zazieleni, bo zosta-
ło podlane, a poza tym spadł deszczyk. 
Nowy plac zabaw jest bardzo często 
i  chętnie odwiedzany, przydałaby  się 
jeszcze jednak jedna ławka i huśtawka. 
Piszę to jako babcia, która często przy-
prowadza tam swoje prawnuki i nie ma 
gdzie usiąść, a dzieci czekają w kolejce 
na miejsce na huśtawce.   

A. Majchrzak

n
Obsadzanie Autostradowej Dolinki w poświą-
teczny piątek, 26 kwietnia   fot. Paweł Wolnie-
wicz

n
Uczestnicy ogólnopolskiej akcji przy ul. Batorego. W tle – efekt wspólnego wysiłku
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6 i 7 kwietnia odbyły się III Mistrzostwa Polski Nauczy-
cieli i Pracowników Oświaty w Pływaniu – Białystok 2019. 
Z  Lubonia na te zawody wyjechało dwoje nauczycieli 
z SP 2: Kinga Jaruga i Radosław Jastak. Przywieźli z Mi-
strzostw Polski aż siedem medali, w tym cztery złote!
Gratulujemy im odwagi, systematyczności w trenowaniu 
pływania i  woli walki o  najwyższe cele! To doskonały 
przykład do naśladowania dla całego naszego środowiska 
szkolnego.
Zachęcamy zatem kolejne osoby, zarówno nauczycieli, 
uczniów, jak i  rodziców do uprawiania jakichkolwiek 
dyscyplin sportowych, próbowania swoich sił w  różnej 
rangi zawodach, choćby tylko dla zdrowia i  własnego 
samopoczucia. Nie bez powodu przecież mówi się, że… 
sport to zdrowie!

N.Z.

Dobre, bo kondycyjne

Sukces nauczycieli z Cieszkowianki

Nauczyciele z Cieszkowianki  
– Kinga Jaruga i Radosław Jastak 

– medalistami III Mistrzostw Polski 
Nauczycieli i Pracowników Oświaty 

w Pływaniu

Pani Ania Ignatów, 
której oryginalną 
twórczość dla dzieci 
opisaliśmy w  maju 
ub. roku na str.  6 
(„Mama z  pasją”), 
wraz z  mężem 
i  dwiema córkami, 
jako cosplayerzy (tj. 
bawiący się w prze-
bieranie za postaci 
z mangi, anime, gier 

komputerowych i  filmów), w  strojach 
bohaterów Disneya odwiedzili niedawny 
poznański Festiwal Fantastyki „Pyrkon”. 
Byli w tym roku Bellami i Bestią.
Przekonana o tym, że widok takich po-
staci sprawia małym dzieciom, zwłaszcza 
dziewczynkom, wiele emocji, twórcza 
mama z Lubonia chce pójść o krok dalej 
i rozdać trochę radości innym dzieciom, 
np. z oddziału szpitalnego. Obiecała już 
w przedszkolu, że przyjdzie czytać w tym 
stroju bajkę. Czeka na informacje o in-
nych miejscach, w  których mogłaby 
w przebraniu wystąpić.

(S)

Dobre, bo zaangażowane

Mama w Luboniu

Anna Ignatów z ro-
dziną na Pyrkonie

Na wniosek mieszkańca, złożony w tym roku, 
w przesmyku między ulicami Zieloną i Sza-
firową zainstalowano w  kwietniu latarnię 
uliczną. Miejsce było nieprzyjemne – ciem-
ne i wyboiste, stwarzało sprzyjające warun-
ki dla amatorów napojów wyskokowych 
i niebezpieczeństwo dla przechodniów. Fir-
ma „Eneos” Sp. z o.o. Energetyka Poznańska, 
zajmująca się oświetleniem drogowym w Lu-
boniu, podłączyła lampę do sieci energetycz-
nej w  ul. Zielonej w  ramach konserwacji. 
Udało się zgrać te prace z położeniem no-
wego chodnika (90 m2), co zrobił podwyko-
nawca Kom-Lubu. Wniosek w tej sprawie, 
zaakceptowany przez Komisję Komunalną 
Rady Miasta, złożył w  tym roku radny 
Marek Samulczyk. Całkowity koszt przed-
sięwzięcia – 18 000 zł netto.  (S)

Dobre, bo operatywne

Można? Można

n
Ledowa lampa uliczna, zainstalowana 
w przesmyku pomiędzy ul. Zieloną i Szafi-
rową (szer. 3 m), doświetla teren i nowy 
chodnik  fot. Hanna Siatka n

n
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Konkurs jest adreso-
wany do uczniów 
w wieku 16-17 lat zna-
jących dobrze język 
angielski. Jego celem 
jest  promowanie 
wśród Polaków idei 
studiowania w  reno-
mowanych ośrodkach 
zagranicznych, 
w  szczególności na 
Oxfordzie, podniesie-
nie poziomu wiedzy na 
temat wymagań, jakie 
uczelnia stawia kandy-
datom, oraz zwrócenie 
uwagi na możliwości 
uzyskania pomocy fi-
nansowej dla najzdol-
niejszych kandydatów 
i studentów tej uczelni. 
Konkurs składa  się 
z  dwóch etapów. 
Pierwszy to złożenie 
aplikacji w języku an-
gielskim, m.in. z opisem zainteresowań, 
osiągnieć oraz poziomu i praktyki w ję-
zyku angielskim. Drugi etap to selekcja 
najciekawszych aplikacji i rozmowy re-

krutacyjne z wybranymi 
kandydatami. Główną 
nagrodą dla 30. wybra-
nych licealistów z  całej 
Polski był tygodniowy 
pobyt w  marcu br., 
w   Un i w e r s y t e c i e 
Oxfordzkim. Przybysze 
z  Polski mogli wziąć 
udział w wykładach pro-
fesorów Oxfordu oraz 
w  warsztatach prowa-
dzonych przez specjali-
stów z TDJ Foundation 
i  Project Access. Jakub 
miał okazję poznać styl 
nauki i grono profesor-
skie Oxfordu, a  także 
spotkać się ze studenta-
mi z Polski przebywają-
cymi na prestiżowej 
uczelni, którą ukończyli 
m.in. Stephen Hawking, 
Tolkien i  Oscar Wilde. 
Duże wrażenie zrobiło 

na nim otoczenie akademii, budynki oraz 
wyposażenie sal wykładowych. W  ra-
mach zajęć prowadzonych w języku an-
gielskim były m.in. wizyty w Muzeum 

Dobre, bo kreatywne

Z Lubonia do Oxfordu
Jakub Jezierski, uczeń kl. I II LO, pogłębia wiedzę z pasją i konfrontuje ją 
na szerokim forum. Został laureatem ogólnopolskiego konkursu 
myOXperience i w nagrodę przez tydzień poznawał prestiżową angielską 
uczelnię z ponad 900-letnią tradycją

Prywatny żłobek „ Liliputki”

Oferujemy opiekę od pn. do pt. w godz. 6.30 - 17
Opłata najniższa w Luboniu z pełnym wyżywieniem – 700 zł.

Oferta specjalna - opieka weekendowa i całodobowa – 10 zł/godz.
Tel. 607 656 982, 61 8 993 140 

www.zlobek-liliputki.pl

Luboń, ul. Kasztelańska 5

Zapisy przyjmujemy przez cały rok

Pragniemy poinformować, że aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo naszych pociech, posiadamy monitoring

(Y
0

9
5

)

w  Ashmolean – pierwszym w  świecie 
muzeum uniwersyteckim, w  którym 
eksponuje się zbiory gabinetu osobliwo-
ści i  gdzie można  się także zapoznać 
z  Tudorami – dynastią królów angiel-
skich w latach 1471-1603.
Ostatnio Jakub został również laureatem 
60.  edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce 
i  Świecie Współczesnym, która odby-
ła się w Warszawie w dniach 5-7 kwiet-
nia br. Zdobył II miejsce i puchar woje-
wody podlaskiego w grupie 70. finalistów 
szkół średnich z  całej Polski, a  także 
nagrodę finansową. Było to pierwsze 
wyróżnienie zdobyte przez ucznia szko-
ły średniej z  Wielkopolski, który na 
dodatek okazał się najmłodszym laure-
atem tej olimpiady.
W uznaniu tych osiągnięć lubonianin 
został wybrany przez dyrekcję II LO do 

uczestnictwa w Europejskim Tygodniu 
Młodzieży, który odbywał  się od 29 
kwietnia do 1 maja w  siedzibie Parla-
mentu Europejskiego w Brukseli. Deba-
ta ta ma miejsce co 2 lata i  dotyczy 
przyszłości Unii Europejskiej oraz roli 
młodzieży w strukturach Parlamentu.
Jakub Jezierski jest też członkiem Samo-
rządu Uczniowskiego, z  którym 25 
kwietnia br. wizytował Sejm RP. Bierze 
również udział w konferencjach „Model 
United Nations” (MUN) dla uczniów 
16-21 lat, odbywających  się cyklicznie 
w dużych miastach, ostatnio 7-9 marca 
w  Katowicach (KATMUN). MUN to 
inicjatywa uczniowska, która 
polega na symulacji obrad 
Organizacji Narodów Zjed-
noczonych oraz poszczegól-
nych organów działających 

cd.  
obok

n
Wyjątkowo aktywny społecznie 
Jakub Jezierski z Lubonia, tutaj 
podczas konferencji KATMUN 
w Katowicach

n
Kuba Jezierski w żywej dyskusji podczas pobytu w Oxfordzie
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w  jej ramach. Uczestnicy 
(zwani delegatami) przypisy-
wani są do konkretnych ko-
mitetów (np. Światowej Or-
ganizacji Zdrowia czy Rady 
Praw Człowieka) i dyskutują 

na podany wcześniej temat (np. tematem 
Jakuba Jezierskiego na Konferencji KAT-
MUN w  Radzie Praw Człowieka było 
„Łamanie praw człowieka w  krajach 
autorytarnych na świecie”). Każdy z de-
legatów reprezentuje wybrany wcześniej 
kraj (lubonianin reprezentował Wielką 
Brytanię). Po dwóch dniach debat, de-
legaci łączą się w nieformalne sojusze, 
których celem jest napisanie rezolucji. 
Rezolucja na konferencji MUN ma ten 
sam cel, co jej odpowiednik w organach 
ONZ – wskazanie sposobów rozwiązania 

danego problemu i ujęcie rekomendacji 
na przyszłość. Konferencje MUN odby-
wają  się w  każdym większym mieście 
w Polsce na przestrzeni roku szkolnego. 
Uczestniczy w  nich głównie młodzież 
licealna oraz gimnazjaliści i  studenci. 
Jakub Jezierski jako uczeń II LO w Po-
znaniu, będzie w przyszłym roku orga-
nizował poznańską konferencję – PO-
ZMUN 2020. 
O zdolnym licealiście z Lubonia pisali-
śmy w listopadzie ub. roku, w artykule 
„200 Bez Bólu” na str. 9. Był w grupie 
10. uczniów II LO realizujących projekt 
mający pomóc młodszym kolegom w do-
staniu się do wymarzonych szkół śred-
nich. W ramach tej akcji licealiści prze-
prowadzili kilka spotkań z  uczniami 
szkół podstawowych, w tym lubońskich, 

i  zapoznali ich 
z wymogami oraz 
specyfiką kon-
kursów przed-
miotowych, za-
chęcając do bra-
n i a  u d z i a ł u 
w  tych zmaga-
niach, bo są prze-
pustką do szkół 
średnich.
Jakun Jezierski ma 
17 lat, uczęszcza 
do II  Liceum 
Ogólnokształcące-
go w Poznaniu, do 
klasy „pre-IB” 
przygotowującej 
do Matury Mię-
dzynarodowej. 
W Luboniu miesz-
ka z  rodzicami 

i  bratem od 10 lat. Jestem stypendystą 
Burmistrza Miasta Lubonia za osiągnięcia 
naukowe w  roku szkolnym 2017-2018. 
Interesuje się stosunkami międzynarodo-
wymi, geopolityką, historią XX wieku, 
a także nauką języków obcych.
Zachęca uczniów lubońskich szkół do 
pogłębiania wiedzy ogólnej i nauki ję-
zyków obcych, bez znajomości których 
nie można swobodnie poruszać się w Eu-
ropie.

oprac. HS

n
Dyplom dla Jakuba – laureata 1. edycji konkursu myOXperience

cd.  
ze str. 
19

S e b a s t i a n  R a t a j c z y k 
(Seba) trenujący sporty 
walki w lubońskim klubie 
„Czerwony Smok”, którego 
sylwetkę przedstawiliśmy 
przed dwoma laty (czytaj 
„WL” 04-2017, s. 11), zo-
stał powołany do Kadry 
Polski Muay Thai ISKA 
(International Sport Ka-
rate Association – jedna 
z głównych organizacji na 
świecie regulująca i sank-
c j o n u j ą c a  p o j e d y n k i 
w  formułach karate oraz 
kickboxingu) w kategorii 
60 kg Senior, na Mistrzo-
stwa Świata, które odbę-
dą  się od 15 do 19  paź-
dziernika w Irlandii.
Wyjazd na mistrzostwa wią-
że  się z  kosztami, dlatego 
Seba zaprasza do współpracy 
wszystkich zainteresowanych. 
Proponuje godne reprezento-
wanie logo firm na koszulce 
i spodenkach szytych specjal-
nie na te prestiżowe mistrzo-
stwa. Zainteresowanych pro-

si o kontakt: tel. 537 231 605, 
e-mail: 
sebastianratajczyk@icloud.com
Jednocześnie dziękuje trene-
rom: Marcinowi Zabłockiemu, 
Piotrowi Sawińskiemu, Toma-
szowi Duszakowi, Bartoszowi 
Jezierskiemu, Przemysławowi 
Biskupowi, Mikołajowi Szy-
mańskiemu oraz firmie QU-
ERTOS za możliwość wyjaz-
dów na zawody oraz systema-
tyczny, ciągły rozwój.
Utalentowanemu Sebie gratu-

lujemy powołania i  życzymy 
dalszych sukcesów.

PAW

Dobre, bo światowe

Seba w kadrze

n
Powołany do Kadry Polski lubonianin Sebastian 
Ratajczyk

n
Certyfikat potwierdzający powołanie Sebastiana 
Ratajczyka do Kadry Polski Muay Thai
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Sprawy, które rażą, bolą, przeszkadzają, bulwersują, nominowane przez czytelników do lubońskiego tytułu „Sól w oku” 
SÓL W OKU

8 maja pomiędzy godziną 15 
a  16, na ul. Poniatowskiego 
w pobliżu skrzyżowania z Ko-
ściuszki, na wysokości przystan-
ku autobusowego, doszło do 
zarwania jezdni. Powstała dziu-
ra na szerokość połowy pasa 
ruchu. Na szczęście, żaden po-
jazd tam nie wpadł. Miejsce 
zdarzenia zabezpieczała Straż 
Miejska, był też obecny pracow-
nik Urzędu Miasta ds. dróg – 
Leszek Jurga. Pracownicy Aqu-
anetu wprowadzili do pobliskiej 
studzienki kamerę inspekcyjną, 
by sprawdzić, czy uszkodzenie 
dotyczy kanału sanitarnego, czy 
deszczowego (ostatecznie oka-
zało się, że tego pierwszego).

Rafał Wojtyniak

Na tablicy informacyjnej Aqu-
anetu umieszczonej w miejscu 
awarii można było przeczytać, 
że roboty zostały ukończone 
19 kwietnia (mamy maj).

Przerażająca zapadlina

n
Potężna zapadlina w asfalcie na ul. Poniatowskie-
go, która powstała 8 maja   fot. Rafał Wojtyniak

Po raz kolejny ulicą Kołłątaja w stronę 
Żabinki popłynęły ścieki, znajdując uj-
ście w kanale deszczowym zlokalizowa-
nym w niecce drogi. W okresie przed-
świątecznych porządków, do wewnętrz-
nego układu ściekowego na osiedlu 
szeregowców z  numerami 20-26 do-
stał się płat materiału (ręcznik, ścierka?), 
który spowodował awarię przepompow-
ni. Dała o sobie znać w Wielkanoc i zo-
stała usunięta dopiero w poświąteczny 
wtorek, 23 kwietnia. Jak nas poinformo-
wano, podczas wcześniejszych usterek 
przyczyna i okoliczności były podobne, 
ostatnia miała miejsce po Bożym Naro-
dzeniu 2017 r.

Jak to leci
W ulicy Kołłątaja, na odcinku od nume-
ru 26 do Żabinki, do dziś nie ma kolek-
tora kanalizacji sanitarnej. Kiedy przed 
20. laty Zakład Ogólnobudowlany „Kos-
-Dom” stawiał osiedle szeregowców 
i ubiegał się o odpowiednie pozwolenia 
(w tym na podłączenie do rury z wodą 
oraz odprowadzanie ścieków), Poznań-
skie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
(dziś Aquanet SA) zezwoliły na wyko-
nanie przyłącza grawitacyjnego na dział-

ce położonej przy Żabince 
(ul. Kołłątaja  20), dokąd 
spływają ścieki z domów 
usytuowanych wyżej. Tu 
znajduje się przepompow-
nia, która tłoczy je „pod górkę”, do ko-
lektora w ul. Lipowej. Odpowiedzialnym 
za tę wewnętrzną kanalizację, wraz urzą-
dzeniem i rurociągiem tłocznym, uczy-
niono inwestora osiedla, a rozwiązanie 
miało mieć charakter tymczasowy. Prze-
widywano bowiem wybudowanie kana-
łu sanitarnego w kierunku Żabinki i da-
lej, wzdłuż tego cieku (dziś ul. Czerem-
chowa) do ul. Szkolnej. Kanał, do 2014 r., 
miał wybudować Urząd Miejski w Lu-
boniu. Należy dodać, że położone po 
przeciwnej stronie ulicy, nowe osiedle 
firmy „Akropol Inwestycje” z numeracją 
31a-h, radzi sobie ze ściekami podobnie, 
tłocząc je do ul. 11 Listopada. Właściciel 
sąsiadującej z nim dużej willi (ul. Koł-
łątaja  33) jest natomiast posiadaczem 
szamba.

Bez widoków
Jak nam powiedział Paweł Krzyżosta-
niak – radny RML i mieszkaniec osie-
dla – właściciele domków, których jest 

28. (nie założono 
t u  w s p ó l n o t y 
mieszkaniowej), 
długo nie byli 
świadomi rozwią-
zań kanalizacyj-
nych na osiedlu. 
Od jakiegoś czasu 
jednak systema-
tycznie przepro-
wadzają zbiórki na 
konserwację prze-
pompowni oraz na 
opłaty za zużycie 
prądu przez to 
urządzenie – dla 
właściciela posesji 
z numerem 20, na 
której pompa  się 
znajduje. Z poczu-
cia odpowiedzial-
ności koszty usu-
wania awarii po-
nosi budowniczy 
osiedla, Edmund 
Kostrzewski – inwestor sprzed 20. lat. 
Tylko od stycznia 2018 r. wydał na ten 
cel blisko 13 tys. zł. Mieszkańcy osie-
dla, jako klienci PWiK, a  teraz Aqu-
anetu, regularnie płacący za pobór 
wody i odprowadzanie ścieków, od lat 
czekają na podłączenie domów do 
kanalizacji z prawdziwego zdarzenia.

Too complicated
Rozwiązanie, które miało być tymcza-
sowym, funkcjonuje do dzisiaj i spra-
wia kłopoty. Okazuje się, że kolektora 
wzdłuż Żabinki nie będzie. Jak się do-
wiedzieliśmy w Urzędzie, ul. Czerem-
chowa, w której miasto miało go zain-
stalować, nie doczeka się prześwitu do 
ul. Szkolnej, bo kilku właścicieli dzia-

łek nie wyraża zgody na sprzedaż grun-
tu. Miasto dysponuje jedynie krótkimi 
wlotami w planowaną drogę, z ul. Koł-
łątaja i Szkolnej. Zmienił się też pod-
miot odpowiedzialny za system kana-
lizacji sanitarnej w  Luboniu. Przed 
kilkoma laty miasto przekazało całą 
sieć Aquanetowi i  nie jest już stroną 
w tej sprawie. Poznańska spółka wod-
no-ściekowa natomiast nie przewidu-
je w  najbliższych latach budowy ko-
lektora w  ul. Kołłątaja, nie przejęła 
dotąd nawet przepompowni. Jak  się 
dowiedzieliśmy, w wieloletnim planie 
inwestycyjnym Aquanetu do 2027  r., 
ujęto tymczasem m.in. mniejsze i dużo 
później wykonane urządzenie tłoczne 
przy pobliskich, młodych ulicach Ja-

worowej-Leszczynowej. Do 
kanalizacji sanitarnej będzie 
też przyłącza posesja z willą 
przy Kołłątaja 33.

W styczniu 2018 r. Lidia Ko-
strzewska z  firmy KOS-
-DOM Sp. z  o.o. złożyła 
w Aquanecie wniosek z kom-
pletem dokumentów o prze-
kazanie przepompowni i sie-
ci na osiedlu przy ul. Kołłą-
taja 20-26. Od grudnia 
2018 r. Paweł Krzyżostaniak 
zbiera od właścicieli i współ-
właścicieli nieruchomości 
podpisy pod zgodą na pro-
wadzenie prac i  służebność 
terenu. Kanalizacyjnemu 
problemowi osiedla miało 
być poświęcone posiedzenie 
Komisji Komunalnej RML 
zorganizowane w  Urzędzie 
Miasta 13 maja br., z udzia-
łem przedstawicieli poznań-
skiej spółki. Czy te działania 
przyspieszą unormowanie 
sytuacji i biała plama na ka-
nalizacyjnej mapie Lubonia 
wreszcie zniknie?

HS

Biała plama na mapie ściekowej

n
Źródło zanieczyszczenia ul. Kołłątaja – przepompownia ścieków dla osiedla szere-
gowców z numerami 20-26   fot. Hanna Siatka

n
Ul. Kołłątaja w poświąteczny wtorek, 23 kwietnia    
fot. Andrzej Okupniak

n
Po kilkudziesięciu metrach ścieki znalazły ujście 
w kanalizacji deszczowej, skąd dostały się do Ża-
binki   fot. Hanna Siatka
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Przesyłam zdjęcia z  grudnia ub. roku 
oraz z 1 maja br. obrazujące nową na-
wierzchnię bieżni na modernizowanym 
gruntownie stadionie miejskim przy ul. 
Rzecznej, zrobione po deszczu. Nie 
wiem, czy były już odbiory techniczne.

Druga uwaga dotyczy regu-
lacji systemu zraszającego 
murawę. Chyba jest źle usta-
wiony, bo spora część wody 
leci na bieżnię, zamiast na trawę.

nazwisko znane redakcji

List do redakcji

Bieżnia przy ul. Rzecznej

n
Już w grudniu, tuż po wykonaniu bieżni, były widoczne wgłębienia, w których po 
opadach powstawały kałuże

Pięć miesięcy 
później, w maju, 
problem wystę-
puje nadal. Kiedy 
i kto naprawi ten 
bubel, zanim 
rozpoczną się 
zawody na tej 
nowej, kosztow-
nej inwestycji?

Chodnik na jednej z  głównych dróg 
Lubonia – przelotowej ul. Poniatow-
skiego – jest na odcinku od ul. Klono-
wej do Kołłątaja, po stronie tej pierw-
szej, w bardzo złym stanie. Miejscami 
biegnie slalomem, wystają z  niego 
pokruszone płyty i  studzienki, gdzie 
indziej jest tak rozjeżdżony, że piesi 
przechodzą wprost po gruncie.
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta dys-
ponuje już pełną dokumentacją na 
potrzeby remontu chodnika na wska-
zanym odcinku ul. Poniatowskiego 
(m.in. projekt i pozwolenie na budo-
wę). Pytany przez nas zapowiada re-
mont w  2020  r. Na wypadek, gdyby 
była potrzeba usunięcia drzew, na 
ostatniej sesji Rady Miasta, 11 kwietnia, 
zniesiono wartość pomnikową dwóch 
lip rosnących w sąsiedztwie chodnika.

(S)

Luboń XXI wieku

n
Jeden z wielu poważnie uszkodzo-
nych fragmentów chodnika na ul. 
Poniatowskiego   fot. Hanna Siatka

n

Nowy tunel pod torami kolejowymi 
pomiędzy ulicami Armii Poznań 
i  Dworcową na wysokości ul. Fa-
brycznej jest miejscem nieprzyja-
znym dla przechodniów, o  czym 
kilkakrotnie już pisaliśmy. Zalegają 
w nim porzucone papierowe śmieci, 
pety oraz plastikowe i szklane butel-
ki. Sterty tych ostatnich są pozosta-
łością po organizowanych tu „spo-
tkaniach towarzyskich”. Otóż niektó-
rzy urządzili sobie tu bar, czego 
dowodem są porzucone setki pustych 
butelek po alkoholu. Pomimo panu-
jących w tunelu przeciągów, przejściu 
pod nim towarzyszy nieprzyjemny 
odór. Jak widać, nie po raz pierwszy 

Bar „Metro”

n
Amatorzy mocnych trun-
ków, po opróżnieniu tzw. 
małpek rzucają je gdzie 
popadnie, niektóre tłuką   
fot. Paweł Wolniewicz

zawodzą odpowiedzial-
ne za utrzymanie po-
rządku w tym miejscu 
służby.

PAW

n
W tym miejscu uraczono się wódką i piwem, widoczne 
są też opakowania po zakąsce   fot. Paweł Wolniewicz
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Ostatnia sesja
13  kwietnia, w  kościele pw. św. Jana 
Bosko, o godz. 11.30, pod przewodnic-
twem Metropolity Poznańskiego, ks. abp. 
Stanisława Gądeckiego, rozpoczęła  się 
ostatnia sesja Trybunału Diecezjalnego 

w osobach: ks. dra Marci-
na Czujka – promotora 
sprawiedliwości, ks. dra 
Jana Słowińskiego – dele-
gata biskupiego i  ks. lic. 
Jarosława Żurawskiego – 
notariusza, zamykająca 
proces beatyfikacyjny Słu-
gi Bożego ks. Stanisława 
Streicha na etapie diece-
zjalnym, która podobnie 
jak sesja otwarcia (28 paź-
dziernika 2017  r.) miała 
charakter publiczny. 
W  uroczystej sesji wzięli 
również udział księża bi-
skupi – Zdzisław Fortu-
niak, Grzegorz Balcerek 
i Damian Bryl, duszpaste-
rze parafii św. Jana Bosko 
– proboszcz, ks. prał. Ro-
man Kubicki i  wikariusz 
– Krzysztof Twardowski, 
jej byli kapłani, księża 
z dekanatu, rodzina Sługi 
Bożego ks. Stanisława 
Streicha, władze samorzą-
dowe, poczty sztandarowe oraz licznie 
zgromadzeni wierni. Na wstępie postu-
lator procesu – ks. dr Wojciech Mueller 
prosząc abp. Stanisława Gądeckiego 
o zakończenie procesu, przedstawił jego 
przebieg i przekazał Ekscelencji archetyp 
(pierwowzór) Akt procesowych liczący 
2  314 stronic, który został powielony 
w dwóch kopiach, co daje w sumie 6 942 
stronice materiału dowodowego. Wyra-
ził wdzięczność za prawie półtoraroczne 
zaangażowanie członkom Trybunału 
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli 
w przebiegu procesu. Słowa podzięko-
wania skierował także m.in. do parafial-

nych: „Caritasu” oraz Grupy Modlitew-
nej ks. Stanisława Streicha, która w każ-
dą sobotę, podczas modlitwy różańcowej, 
zanosi błagania o  szybką beatyfikację 
swojego patrona i 27. dnia każdego mie-
siąca modli się w tej samej intencji. Abp 

Proces zakończony
W drugą sobotę kwietnia, w kościele pw. św. Jana Bosko nastąpiło 
zakończenie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Stanisława 
Streicha na etapie diecezjalnym. Zebrana dokumentacja zostanie 
przewieziona do Stolicy Apostolskiej, gdzie rozpocznie się etap rzymski 
procesu

Stanisław Gądecki przyjął akta, które 
zostały przekazane do Archiwum Kurii 
Metropolitalnej. Jednocześnie oficjalnie 
mianował postulatora, ks. Wojciecha 
Muellera Portatorem Akt Procesowych 
i polecił przekazać je Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych w Rzymie, do ich dal-
szej, merytorycznej oceny w Stolicy Apo-
stolskiej. Następnie arcybiskup i człon-
kowie Trybunału złożyli przysięgę, że 
wiernie wypełnili swoje zadania i zacho-
wają urzędową tajemnicę. Uroczystą 

przysięgę złożył również portator. Na 
tym zamknięto etap diecezjalny i przy-
gotowanie akt dla Stolicy Apostolskiej. 
Zebrana dokumentacja została opieczę-
towana lakowymi pieczęciami arcybi-
skupa i  przekazana portatorowi, który 
zawiezie ją do Rzymu. Uro-
czystą sesję zakończono 
wspólną modlitwą o beatyfi-
kację pierwszego proboszcza 
lubońskiej parafii i  budow-

cd.  
obok

n
Ważnym dla naszej diecezji momentem było zakończenie procesu beatyfikacyjne-
go ks. Stanisława Streicha, na które przybyli hierarchowie Kościoła poznańskiego 
– ks. abp. Stanisław Gądecki, który odbiera od postulatora, ks. Wojciecha Muellera, 
archetyp akt procesowych; za nimi biskupi, od lewej ks. bp Damian Bryl, ks. bp 
Grzegorz Balcerek i ks. bp Zdzisław Fortuniak   fot. Piotr Paweł Ruszkowski

n
Świadkami uroczystej przysięgi członków Trybunału Diecezjalnego byli wierni 
zgromadzeni w świątyni. Przy stole eucharystycznym przysięgę składają, od lewej: 
ks. dr. Marcin Czujek, ks. dr Jan Słowiński, ks. lic. Jarosław Żurawski, z prawej postu-
lator – Wojciech Mueller   fot. Piotr Paweł Ruszkowski

n
Metropolita Poznański podpisuje akt 
zakończenia etapu diecezjalnego pro-
cesu beatyfikacyjnego ks. S. Streicha   
fot. Piotr Paweł Ruszkowski

n
Podczas celebrowanej w południe, 13 kwietnia 2019 r., mszy św. – Na specjalnym stole przy ołta-
rzu zgromadzono akta procesowe liczące 2 314 stronic i ich kopie – materiał dowodowy potrzeb-
ny w dalszym procesie, który będzie prowadzony już w Stolicy Apostolskiej   fot. Piotr Paweł 
Ruszkowski

n
Podczas ostatniej sesji Trybunału. Przed prezbiterium, po obu stronach – poczty sztandarowe. Z prawej – Grupa Modlitewna 
ks. Stanisława Streicha oraz nieliczni żyjący jeszcze świadkowie tragicznego wydarzenia z 1938 r.   fot. Piotr Paweł Ruszkowski
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wiedział na zakończenie abp Sta-
nisław Gądecki. Pod koniec uro-
czystej liturgii ks. proboszcz 
Roman Kubicki powiedział m.in. 
że data 13 kwietnia 2019 r. trwa-
le wpisze się w karty historii lu-
bońskiej parafii. Przedstawił jej 
genezę i wydarzenia – kamienie 
milowe historii – oraz drogo-
wskazy, które nam wytyczył ks. 
Stanisław Streich. Podkreślił 
również, że nic nie dzieje się bez 
Bożej opatrzności, dlatego Słu-
ga Boży został posłany do tej 
właśnie parafii i wprowadzony 
na drogę do świętości. Żyje 
w  naszych sercach, o  czym 
świadczą świeże kwiaty i palą-
ce  się znicze przy jego grobie. 
Uradowany i wzruszony kapłan 
życzył wspólnocie parafialnej, 
żeby była wierna dziedzictwu 
i spuściźnie, które nam pozostawił 
męczennik, co jest uzależnione 
od świadomości posiadania skar-
bu, jaki pozostawił ks. Stanisław 
Streich, i mocnych fundamentów, 
na jakich zostały zbudowane na-
sza świątynia i wspólnota. Gospo-
darz zaprosił następnie uczestni-
ków wydarzenia na poczęstunek do 
Domu Parafialnego, gdzie przygotowano 
Izbę Pamięci ks. Stanisława Streicha. 
Można oglądać m.in. przestrzeloną 
kulą zamachowca sutannę kapłana 

i inne zachowane po nim pamiątki oraz 
liczne fotografie. Na zakończenie Mszy 
św. zaśpiewano pieśń „W krzyżu cier-
pienie”.

PAW

GORĄCE TEMATY

Kontakt: 609 351 036

MOBILNY GABINET FIZJOTERAPII I TERAPII MANUALNEJ

mgr Michał Lemański
Certyfikowany Terapeuta Cyriax

www.plusfizjo.pl

Bóle kręgosłupa i stawów obwodowych
Stany pooperacyjne i powypadkowe

Bóle mięśniowe
Zaburzenia neurologiczne

(K
6

0
7

9
)

niczego kościoła pw. św. Jana 
Bosko, zamordowanego przez 
komunistę, który 27  lutego 
1938  r., podczas Mszy św. 
oddał do kapłana kilka śmier-
telnych strzałów – Sługi Bo-

żego, ks. Stanisława Streicha.
W kolejnej części uroczystości postula-
tor, ks. Wojciech Mueller w wystąpieniu 
przybliżył zebranym okoliczności mę-
czeńskiej śmierci ks. Stanisława Streicha 
i procedury diecezjalnego etapu procesu 
beatyfikacyjnego.

Liturgia
Po zakończeniu części prawnej, w samo 
południe rozpoczęła się uroczysta Eu-
charystia pod przewodnictwem Arcybi-
skupa Metropolity Poznańskiego, ks. 
Stanisława Gądeckiego, w  obecności 
wszystkich, którzy uczestniczyli w pierw-
szej części sesji. – Jako Kościół Poznański 

jesteśmy zobowiązani do tego, by ks. 
Stanisław Streich dołączył do grona mę-
czenników i stał się wzorem świętości, nie 
tylko dla Kościoła w Polsce, ale dla Ko-
ścioła Powszechnego – powiedział głów-
ny celebrans. W  wygłoszonej homilii 
przewodniczący Episkopatu Polski 
podkreślił m.in., że od początku ist-
nienia chrześcijaństwa wyznawcy 
Chrystusa zmuszeni byli płacić życiem 
za swoją wiarę, a  historia Kościoła 
naznaczona jest krwią męczenników. 
Przywołał również pamięć o św. mę-
czennikach – Szczepanie i  Ignacym 
Antiocheńskim – oddając im cześć 
oraz poruszył aspekt męczeństwa jako 
wzoru świętości. Przybliżył postać 
i osobowość Sługi Bożego ks. Stanisła-
wa Streicha nawiązując do budowania 
przez niego lubońskiej świątyni i wspól-
noty parafii św. Jana Bosko. Wspomniał 
również o  okolicznościach śmierci 
pierwszego proboszcza i jego pogrze-
bie w  Wielki Czwartek, 3  marca 
1938 r., w którym wzięło udział ponad 
20 000 osób. – Tak więc, od początku 
dziejów Kościoła męczeństwo pozosta-
je wzorem męstwa i świętości, ponieważ 
naśladowanie Chrystusa osiąga w nim 
swój najdoskonalszy wyraz. Jako Kościół 
Poznański, pragniemy wszyscy tego, by 
ks. Stanisław Streich dołączył do grona 
uznanych przez Kościół męczenników 
i stał się dla nas wzorem wierności oraz 
naszą pomocą na drodze do nieba – po-

n
Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. 
abp. Stanisław Gądecki   
fot. Piotr P. Ruszkowski

cd.  
ze str. 
12

n
Po zakończeniu uroczystej sesji zaproszeni goście spotkali się na poczęstunku w Domu Parafialnym   fot. Piotr Paweł Ruszkowski

n
Hierarchowie i inni goście zwiedzili Izbę Pamię-
ci ks. Stanisława Streicha zorganizowaną na 
piętrze Domu Parafialnego, w której zgroma-
dzono pamiątki po zastrzelonym księdzu, m.in. 
przestrzeloną sutannę kapłana (widoczna 
w głębi w specjalnej gablocie) oraz liczne foto-
grafie   fot. Piotr Paweł Ruszkowski
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Co ma łączyć
Ta nowa trasa, będąca pierwszą drogą 
powiatową w Luboniu, ma łączyć ul. Ar-
mii Poznań, czyli drogę wojewódzką 
nr  430, z  ul. Poznańską w  Czapurach, 
mającą status drogi powiatowej 
o nr. 2460P. Warunkiem uzyskania do-
finansowania w  tym programie jest 
oprócz budowy samego mostu na rzece, 
także połączenie go z najbliższymi waż-
niejszymi drogami publicznymi. Podłą-
czenie przeprawy mostowej przez Wartę 
do ul. Armii Poznań jest planowane 
rondem usytuowanym pomiędzy cmen-
tarzem komunalnym a domami przy ul. 
Kolonia PZNF (patrz mapka). Dalej, 
nowa jezdnia o szerokości 7 m, na wy-
sokości poligonu straży pożarnej, tuż 
przy przeprawie mo-
stowej miałaby  się 
łączyć z  istniejącą 
ul. Magazynową. Sam 
most miałby długość 
190 m. Dalej, 300 me-
trów nowej drogi za-
planowano wpiąć, 
także rondem, w ulicę 
Poznańską w Czapu-
rach. Projektowana 
droga powiatowa ma 
być też uzbrojona po 
północnej stronie 
w jednostronny chod-
nik i ścieżkę rowero-
wą.

Sprzeciw Lubonia!
Organizator spotkania – Burmistrz Lu-
bonia Małgorzata Machalska i występu-
jący na konferencji niektórzy radni lu-
bońscy – powołując się na to, że zabie-
rają głos w imieniu społeczności Lubo-
nia, publicznie wyrazili sprzeciw wobec 
realizacji jedynie części mostowej przy-
gotowanej przez Starostwo Powiatowe. 
Wg przedstawicieli Lubonia most miał 
być ostatnim elementem budowy, nastę-
pującym po wykonaniu tak zwanej trasy 
południowej, łączącej ul.  Głogowską 
w Poznaniu z ul. Armii Poznań w Lubo-
niu. Kolejnym etapem miała być dopie-
ro przeprawa przez Wartę i przez Cza-
pury oraz połączenie z trasą szybkiego 
ruchu S11 Poznań-Kórnik.
Przedstawiciele Lubonia, m.in. przewod-
niczący Komisji Komunalnej – Andrzej 
Okupniak i Komisji Ochrony Środowiska 
– Paweł Wolniewicz, apelowali, że przed-

GORĄCE TEMATY

Pod takim prowokacyjnym hasłem zor-
ganizowano w poniedziałek, 15 kwietnia, 
w sali konferencyjnej Parku Przemysło-
wego Luveny spotkanie z  udziałem 
przedstawicieli władz samorządowych 
wszystkich trzech szczebli oraz wojewo-
dy, posłów i senatorów RP. Organizato-
rem było miasto Luboń, a dotyczyło ono 
idei budowy u nas mostu przez Wartę, 
planowanego przez Starostwo Powiato-
we już w najbliższym pięcioleciu.

Jest koncepcja
Starostwo opracowało dokładną kon-
cepcję projektową dla tego przedsięwzię-
cia. Zamierza realizować je z rządowego 
programu „Mosty dla regionów”, który 
przewiduje budowę 22 przepraw na 
głównych rzekach Polski. Chociaż most 
taki nie jest wpisany w propozycje dla 
Wielkopolski, to z powodu braku chęt-
nych na pieniądze rządowe w tym pro-
gramie, starostwo powiatu poznańskie-

go, jako pierwsze, 
z końcem marca zło-
żyło stosowny wnio-
sek do Ministerstwa 
Rozwoju. Jeśli zosta-
nie zaakceptowany 
i  przyjęty, to z  kasy 
centralnej można li-
czyć nawet na 70-pro-
centowe dofinansowa-
nie całej inwestycji, 
która jest oszacowana 
na 106 mln zł. W bie-
żącym budżecie, na 
realizację projektów, 
Starostwo Powiatowe 
zabezpieczyło 
2 mln zł, a w Wielo-
letniej Prognozie Fi-

nansowej (WPF) 
zaplanowano już 
środki na to przed-
sięwzięcie.

„Most, który powinien łączyć”

n
 Plan sytuacyjny nowej drogi powiatowej przez Luboń z mo-
stem na Warcie. Drogi o takim przebiegu nie ma w Studium 
Lubonia uchwalonym w maju 2017 r. ani w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego   fot. Piotr P. Ruszkowski

Rysunek z „Koncep-
cji projektowej”, na 
którym pokazano 
lokalizację oraz 
połączenie nowej 
drogi, rondem z ul. 
Armii Poznań, 
a także zagospoda-
rowanie terenu 
przycmentarnego   
oprac. Piotr P. Rusz-
kowski

n
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stawiony pomysł powinien być elemen-
tem większego projektu komunikacyj-
nego – wespół z budową trasy południo-
wej. Obawiają się, że realizacja tylko 
części mostowej odbije się niekorzystnie 
jedynie na Luboniu, bowiem zakorkuje 
już ledwo przejezdną ul. Armii Poznań.
Dla Starosty Jana Grabkowskiego, sko-
rzystanie z  szansy, jaką daje program 
„Mosty dla regionów” należy uznać za 
wyjątkową możliwość otwarcia budowy 
trasy południowej, która może przecież 
być realizowana w drugim etapie.

W przestrzeń sali, bez odpowiedzi, de-
klaracji, czy obietnic padały pytania – 
kto ma  się tym zająć? Radni Lubonia 
żądali takiej deklaracji od inicjatora 
budowy mostu – Starostwa Powiatowe-
go. Starostwo i obecni na sali włodarze 
gmin sąsiednich pytali przedstawiciela 
Sejmiku Wojewódzkiego – wicemarszał-
ka Wojciecha Jankowiaka, a przedstawi-
ciel województwa pytał o to m.in. obec-
nego na sali posła Bartłomieja Wróblew-
skiego. Bez odpowiedzi pozostały też 
rzucane w przestrzeń pytania o szaco-
wane koszty przyszłej trasy południowej? 

Na przykład: Kto 
zrobił inwentaryza-
cję budynków prze-
znaczonych do wy-
burzeń? Kto zna 
dane dotyczące wiel-
kości gruntów ko-
niecznych do wy-
dzielenia oraz wyku-
pienia? 
Odpo-
wiedzi na 
te pod-
stawowe 
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n
Zorganizowane przez władze Lubonia w sali konferencyjnej Parku Przemysłowego Luveny spotkanie pod hasłem „Most, który powinien łączyć”, z udziałem przedstawicie-
li władz samorządowych wszystkich trzech szczebli oraz wojewody, posłów i senatorów RP   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Dla starosty Jana Grabkowskiego to 
szansa. Pytał, czy chcemy z niej skorzy-
stać, czy nie? Przy okazji wytknął wła-
dzom Lubonia, że poprzednik, Dariusz 
Szmyt – gorący orędownik budowy 
mostu –deklarował wsparcie w wyso-
kości 50 tys. zł dla koncepcji   fot. Piotr 
P. Ruszkowski

n
Poseł Sejmu RP, Bartłomiej Wróblewski, poparł stanowisko 
burmistrz i radnych Lubonia w sprawie budowy nie tylko 
mostu, ale też kompleksowego spojrzenia na budowę trasy 
południowej. Był ciekaw stanowiska włodarzy sąsiednich 
gmin. Jan Broda – wójt Komornik – optował za przedłuże-
niem inwestycji, która jest w interesie jego gminy. Przemy-
sława Mielocha, wójta gminy Mosina, żywo interesuje most 
i jego budowa. Pod adresem posła reprezentującego obec-
ny rząd zwrócono uwagę, że trasa południowa ma charak-
ter aglomeracyjny, którego żadne szczeble samorządu 
(gminy, powiat czy sejmik wojewódzki) nie udźwigną. Spo-
tkanie prowadziła radna Rady Miasta Luboń – Anna Berna-
ciak (z lewej)   fot. Piotr P. Ruszkowski 

n
Radny okręgu 5 Rady Powiatu Poznańskiego – Mirosław Wie-
loch z Komornik – przekonywał do poparcia idei i dziwił się 
postawie władz samorządowych Lubonia   fot. Piotr P. Rusz-
kowski 
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dane inwentaryzacyjne nie 
ma! Kto powinien to zrobić, 
komu na tym powinno za-
leżeć? Nikt publicznie nie 
odważył  się wskazywać. 

Informując, jednocześnie dawano do 
zrozumienia, że inicjatywy należy 
oczekiwać właśnie od władz Lubonia, 
chociażby dlatego, że zdecydowana 
długość (prawie 72%) trasy południo-
wej ma przebiegać przez nasze miasto 
(w Luboniu to odcinek 5,1 km, w Ko-
mornikach 1,2  km, w  Mosinie 
0,8 km). Luboń powinien wieść prym 
i znać dane oraz zabiegać o szukanie 
sojuszników inwestycji. Przypomnij-
my, Luboń trasę południową wytyczył 
geodezyjnie w  wielu miejscach, zo-
stały też w  części wykupione grunty 
pod tę inwestycję.

Może, zamiast przenoszenia odpowiedzial-
ności na szczeble wyższe, rozpocząć od 
siebie i spróbować utworzyć związek mię-
dzygminny ds. budowy trasy południowej, 
np. pomiędzy gminami: Luboń, Komor-
niki, Mosina, Puszczykowo, i  rozeznać 
potrzeby w tym zakresie, by być przygoto-
wanym na programy zewnętrzne, np. takie 
jak „Mosty dla regionów”?

Tracone szanse?
Przypomnijmy, jednym z najpoważniej-
szych i  najkosztowniejszych wyzwań 
dotyczących budowy trasy południowej 
w Luboniu jest bezkolizyjna przeprawa 
przez tory kolejowe wraz 
z ulicą Armii Poznań.
Qn Pierwsza szansa była, gdy 

kolej tworzyła plany moder-
nizacji linii E59 – Poznań-

n
Zdjęcie z lotu ptaka, na którym zaznaczono pas drogowy przyszłej trasy południowej biegnącej do ul. Armii Poznań, oraz, w czerwonym otoku, planowaną przez staro-
stwo nową drogę od ronda na ul. Armii Poznań do mostu na Warcie przy poligonie strażackim. Przy okazji widać, jak rozbudowuje się Luboń w tym rejonie. Od strony ul. 
Ogrodowej (z prawej) – już zamieszkałe osiedle „Stare Ogrody” (ul. Cyklamenowa). Wzdłuż ul. Chudzickiego widać też deweloperską zabudowę szeregową i budujące się 
przedszkole „Fantazja” z mieszkaniem   fot. Rafał Wojtyniak

Podsumowując 70-minutowe 
spotkanie, burmistrz Małgo-
rzata Machalska stwierdziła: 
Padło tu wiele obiecujących 
słów: „Jest to możliwe”, „Weź-
miemy pod uwagę”, „Obliczmy”, 
„Zaprojektujmy”, „Wytyczmy” 
i będę się tego trzymać. Popro-
siła, żeby Luboń nie stał się 
ofiarą niedomówień, rozgry-
wek politycznych. Apelowała 
– Nie zostawiajcie nas samych 
– będę rozmawiała ze wszystki-
mi, wszędzie pukała i liczę na to, 
że uda nam się razem rozwiązać 
ten problem   fot. Piotr P. Rusz-
kowski

cd.  
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-Wrocław. Wówczas władze 
Lubonia nie brały poważnego 
udziału w konsultacjach po-
między gminami i inwestorem. 
W tym samym czasie ekipa 

pod rządami burmistrza Włodzimie-
rza Kaczmarka postanowiła wybudo-
wać cmentarz komunalny dokładnie 
w miejscu planowanego od lat węzła 
łączącego przeprawę wiaduktem przez 
tory kolejowe z  ulicą Armii Poznań. 
Powstała sprzeczność, a  niespójność 
miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego zaprzepaściła 
wówczas tę budowę.
Qn Do tematu powróciła od 2006 r. eki-

pa pod rządami burmistrza Dariusza 
Szmyta. Po „wyprostowaniu” spójno-
ści miejscowych planów doprowadzono 
do rozmów z koleją i wynegocjowano 
wpisanie inwestycji w ramach moder-

nizacji E59. Ze względu na ograniczone 
już miejsce pod pętle wiaduktowe nad 
torami i ul. Armii Poznań, rozwiązanie 
zmieniono na tunel. Inwestor moderni-
zacji torowisk E59, pomimo trwających 
już prac, pod naciskiem Lubonia, podjął 
prace związane z projektami, gruntami 
i  ewentualnym wykonawstwem. Gdy 
dochodziło do konkretów i  potrzeb 
podpisania umów partycypacyjnych, 
Luboń wycofał się. Lokalne ambicje bu-
dowy dwujezdniowego tunelu z dwo-
ma pasami ruchu w każdym kierunku 
nie wytrzymały możliwości Lubonia. 
Obecna ekipa pod rządami Małgorzaty 
Machalskiej mówi już o jednej jezdni 
dwupasmowej szerokości 7 metrów, 
podobnej, jaką planuje teraz Starostwo.
Qn Podłączenie się powiatu poznańskiego 

pod program „Mosty dla regionów” i chęć 
budowy w Luboniu pierwszego odcinka 
planowanej trasy południowej, odnio-

słem wrażenie zostało przyjęte bardzo 
sceptycznie i  asekurancko. Stanowisko 
i argumenty, a właściwie jedynie obawy 
naszych lokalnych władz, przedstawili-
śmy powyżej.

Reasumując
Spróbujmy podsumować zalety i uciąż-
liwości, jakie zebraliśmy dla planowanej 
przez Starostwo Powiatowe inwestycji 
– budowy mostu i najbliższych połączeń 
drogowych.

Minusy
Qn Główny, powtarzany i  akcentowa-

ny wielokrotnie – zwiększenie ruchu, 
a  co za tym idzie uciążliwości na ul. 
Armii Poznań (drodze wojewódzkiej 
430). Natężenie już teraz dochodzi do 
20 tys. aut na dobę, co przekracza do-
puszczalne normy.
Qn Likwidacja niedawno wybudowanej 

przy cmentarzu komunalnym myjni sa-
mochodowej i stacji LTG.
Qn Zwiększenie hałasu komunikacyjnego 

na cmentarzu komunalnym.
Qn Zmniejszenie terenów zielonych po-

przez odcięcie części lasku pomiędzy 
nową drogą a ul. Magazynową.
Qn Nie wiadomo, czy teren starorzecza 

Warty, zabezpieczony przepustami pod 
nową jezdnią, będzie dostatecznym 
przepustem dla wody w  przypadku 
powodzi?

Plusy
Qn Wreszcie Luboń, bez własnego zaan-

gażowania finansowego, zyskuje nową 
drogę o  statusie powiatowym, łączącą 
dwie ważne arterie komunikacyjne po 
dwóch stronach Warty.
Qn Impuls do realizacji planowanej od 

dawna przez Luboń trasy południowej 
łączącej ul. Głogowską (drogę krajową 
nr 5) z ul. Armii Poznań (drogą woje-
wódzką 430).
Qn Będzie most, o którym się mówi od 

ponad 30 lat.
Qn Bezpośrednie połączenie z  gminą 

Mosina.
Qn Ułatwiona dodatkowa komunikacja 

dla np. pracujących w Poznaniu na: Sta-
rołęce, Ratajach, Zawadach, czyli połu-
dniowo-wschodniej lub wschodniej części 
aglomeracji poznańskiej.
Qn Uregulowany teren przy cmentarzu 

komunalnym, z chodnikami i utwardzo-
nymi miejscami parkingowymi dla ok. 90 
samochodów.
Qn Park Przemysłowy „Luvena” – najwięk-

szy w mieście podmiot gospodarczy znaj-
dujący się w bezpośrednim sąsiedztwie 
nowej drogi i mostu – zyskuje potencjał 
logistyczny tak ważny w biznesie.
Qn Straż Pożarna po zrealizowaniu tej 

inwestycji deklaruje utworzenie przy 
poligonie znajdującym  się także tuż 
przy nowym wiadukcie – posterunku 
wozów bojowych, co przyspieszy do-
tarcie z pomocą.

PPR
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Przed dwoma miesiącami (czytaj: „WL” 
03-2019, s. 15) nie po raz pierwszy sy-
gnalizowaliśmy o bombie ekologicznej 
– dzikim wysypisku śmieci w  Starym 
Luboniu, na terenie zamkniętym PKP 
ciągnącym  się wąskim przesmykiem 
wzdłuż torów kolejowych, po ich 
wschodniej stronie, na odcinku od wia-
duktu kolejowego przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich do ul. Krótkiej oraz na 
górce przy torowisku między ulicami 
Krótką i Chopina. Otóż, po stosownej 

interwencji burmistrza Michała Popław-
skiego i wskutek naszej publikacji teren 
ten posprzątano. Przez trzy dni (13,15 
i 16 kwietnia) pracownicy PKP uprząt-
nęli i zlikwidowali dzikie wysypisko oraz 
wywieźli w sumie kilkadziesiąt worków 
śmieci, a także kilkanaście gratów i ru-
pieci o dużych gabarytach. Jak  się do-
wiedzieliśmy, gospodarz terenu wkrótce 
zamontuje tu monitoring.

PAW

Bomba rozbrojona

n
Pracownicy PKP przez 3 dni sprzątali kolejowy teren   fot. Paweł Wolniewicz

n
Wąskim przesmykiem wreszcie można przejść nie potykając się o zalegające tu 
wcześniej śmieci   fot. Paweł Wolniewicz

n
Wywieziono wiele worków śmieci oraz kilkanaście gratów i rupieci o dużych gaba-
rytach   fot. Paweł Wolniewicz

Obecne na konferencji media z Pozna-
nia zadawały pytania przedstawicielom 
władzy lokalnej – „To Luboń jest za czy 
przeciw?” Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska – Paweł Wolnie-
wicz zapowiedział protesty mieszkań-
ców, nie tylko Lubonia, jeśli będzie 
realizowane jedynie zadanie związane 
z budową mostu. Domagał się publicz-
nej deklaracji inicjatora planowanej 
inwestycji – Starostwa – kiedy rozpocz-
nie kolejne etapy budowy trasy połu-
dniowej?   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
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W poniedziałkowy wieczór, 29 kwietnia, 
nasze miasto odwiedziła Ewa Kopacz – 
polityk z  18-letnim doświadczeniem, 
związana z Platformą Obywatelską, była 
premier rządu RP, marszałek Sejmu 
i  minister zdrowia, a  obecnie liderka 
wielkopolskiej listy Koalicji Europejskiej 
w wyborach do Parlamentu Europejskie-
go (PO, PSL, SLD, Partia Zieloni, Nowo-
czesna), z zawodu lekarz pediatra. Prze-
bywając od miesiąca w  Wielkopolsce 
odbywała spotkania z różnymi środowi-
skami w regionie. Podczas V Kongresu 
Kobiet w  Poznaniu, zorganizowanego 
30 marca br. przez Wydział Nauk Poli-
tycznych i  Dziennikarstwa UAM na 

Morasku, gdzie była premier opowiada-
ła o  równouprawnieniu, w  rozmowie 
kuluarowej ze starościną Lubońskiego 
Uniwersytetu III Wieku (LUTW) – Ma-
rią Nowakowską – zaproponowała przy-
jazd do Lubonia, co po oficjalnym za-
proszeniu przez LUTW stało się faktem.
29 kwietnia po godz.  17 Ewa Kopacz 
przybyła czerwonym alfa romeo w to-
warzystwie asystentki do Szkoły Podsta-
wowej nr  5 przy ul. Kołłątaja. Przed 
słuchaczami LUTW, początkowo za 
stołem prezydialnym, a  po propozycji 
pani polityk, mniej oficjalnie – tuż przy 
widowni – oprócz niej zasiedli: przewod-
niczący Stowarzyszenia Uniwersytet 
Luboński III Wieku – Zbigniew Jankow-
ski, były Burmistrz Lubonia i radny po-
wiatowy (od dwóch kadencji – z ramie-
nia „Niezależni dla Powiatu” a ostatnio 
„Bezpartyjni Samorządowcy”) Dariusz 
Szmyt oraz Maria Nowakowska. Władze 
Lubonia reprezentował wiceprzewodni-
czący Rady Miasta – Piotr Izydorski. Na 
sali można było również dostrzec kilko-
ro przedstawicieli młodego pokolenia 
oraz Pawła Leszka Klepkę, lubonianina, 
radnego pierwszej kadencji (1990-1994), 
byłego wiceprezydenta Miasta Poznania, 
prezydenta Unii Wielkopolan. Spotkanie 
rejestrowały niektóre lokalne media oraz 
telewizja „Powiatowa 17.”.
Spotkanie z  lubońskimi seniorami 
w szkolnym holu SP 5 miało być wykła-
dem na temat: „Kobiety w  polityce”. 
Kilkakrotnie podkreślano jego niewy-
borczy charakter. Prowadzący wydarze-
nie przewodniczący Rady Programowej 
LUTW, Mikołaj Tomaszyk, co zauważy-
ła również w rozmowie z nami asystent-

ka premier Ewy Kopacz, od początku 
skierował je jednak (w formie wywiadu) 
w  stronę tematyki Unii Europejskiej. 
Pytał m.in. o korzyści członkostwa Pol-
ski w  UE, o  najcenniejsze wartości 
w Unii, zagrożenia dla wspólnoty oraz 
o  znajomość Ewy Kopacz z  kanclerz 
Niemiec, Angelą Merkel, której przod-
kowie byli związani z Poznaniem, a na-
wet, o czym zebrani mieli okazję usły-
szeć, z Luboniem.
Była premier chwaliła korzyści wynika-
jące z okresu prezydencji Polski w Radzie 
Unii Europejskiej (2. połowa 2011  r.) 
i inne przywileje przysługujące członkom 
UE. Była wtedy polskim ministrem zdro-

wia i za sukces poczytuje sobie rozpo-
znanie zagrożenia, a  potem odmowę 
zakupu przez polski rząd kosztownych 
szczepionek przeciwko tzw. świńskiej 
grypie, masowo nabywanych przez kra-
je europejskie w okresie pandemii, któ-
rą ogłosiła Światowa Organizacja Zdro-
wia (panowały podejrzenia, że za tym 
procederem stały wpływy koncernów 
farmaceutycznych). Za środki przezna-
czone na ten cel Ewa Kopacz zakupiła 
aparaturę do sztucznego oddychania 
(tzw. sztuczne płuco) dla ośrodków zdro-
wia w kraju. Za najcenniejszą cechę UE 
uznała solidarność (Unia Europejska to 
przede wszystkim wspólnota wartości). 
Jako jej walory podstawowe była premier 
podaje poza tym wolność i praworząd-

Ewa Kopacz w Luboniu! ność. Te najważniejsze wartości Unii, 
zdaniem Ewy Kopacz, są w naszym kra-
ju zagrożone (praktyczny polexit to wy-
pychanie Unii z Polski). Podobnie ocenia 
brexit Wielkiej Brytanii i nacjonalizm. 
Polityk chwaliła wyczucie dyplomatycz-
ne oraz serdeczność kanclerz Angeli 
Merkel, która zapewniła kończącą urzę-
dowanie w 2015 r. polską premier o sta-
łej przyjaźni.
Zapytana przez prowadzącego o słabości 
polskiej polityki, Ewa Kopacz podkre-
śliła rolę odwagi w działaniach polityków 

(Nigdy nie byłam tchórzliwa) i odpowie-
dzialności za podejmowane decyzje.
W wypowiedziach byłej premier nie 
brakowało odniesień do polityki obec-
nego rządu, m.in. kiedy mówiła o reak-
cji PiS-u na ratyfikację Konwencji An-
typrzemocowej przez Polskę w 2015 r.; 
osłabieniu wizerunku Polski w Europie, 
którą w czasach PO uznawano za wzór 
radzenia sobie z kryzysem; skandalicz-
nym rozegraniu strajków nauczycieli. 
Ganiła decyzję PiS-u likwidującą gim-
nazja i rozdawnictwo środków z budże-
tu państwa. Aktualne rozwiązania finan-
sowe dla seniorów podsumowała zasły-
szanymi od nich słowami: Po co nam 
800 zł? Niech nie zabierają nam podatku!, 
czym wywołała aplauz sali.
Kilka wątków w  wystąpieniach gościa 
dotyczyło sfery zdrowotnej. Ewa Kopacz 
przypomniała swoje zasługi jako mini-
stra zdrowia i zapowiedziała konieczność 

pozyskania środków z Unii Europejskiej 
(na leki, sprzęt) oraz reorganizację sys-
temu (tak, by nie stać w  kolejkach do 
specjalistów), m.in. przez modyfikację 
studiów medycznych i zasad finanso-
wania placówek zdrowotnych. Upo-
mniała  się o  obowiązkowe badania 
RTG płuc, bilanse korzystania ze środ-
ków przeznaczonych na zdrowie, i wska-
zała na program senioralny przygotowa-
ny przez PO.
Po udzieleniu odpowiedzi na pytania 
zadane przez prowadzącego, Ewa Kopacz 

wysłuchała kilku głosów z sali. Dotyczy-
ły głównie nieprzyjaznego seniorom 
systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jeden 
z  przybyłych próbował uzyskać wyja-
śnienia kwestii, które uznano za niezgod-
ne z charakterem spotkania (wyborcze). 
Podważył m.in. powoływanie się przez 
Ewę Kopacz przy odmowie zakupu 
szczepionek przeciw świńskiej grypie na 
fakt, że środki te były wówczas nieroz-
poznane. Jego zdaniem, kiedy minister 
zdrowia podejmowała decyzje w tej spra-
wie, musiała już znać powszechną wtedy 
w Europie opinię nt. tych podejrzanych 
szczepionek. Przy głośnej dezaprobacie 
sali wobec pytającego, jego wypowiedź 
przerwano. Premier obiecała ustosun-
kować się do tych kwestii podczas roz-
mowy indywidualnej, do której doszło 
po wykładzie.
Lubońscy seniorzy bardzo entuzjastycz-
nie przyjęli gościa. Niektóre jego wypo-
wiedzi nagradzali oklaskami. Chętnie 
fotografowano  się z  byłą premier, czę-
stowano ją kawą i ciastem, które przy-
gotowały słuchaczki LUTW.
Po godz.  19 Ewa Kopacz odjechała 
sprzed SP  5, zapowiadając powtórną 
wizytę w Luboniu.

HS

Ewa Bożena Kopacz z  domu Lis, ur. 
3  grudnia 1956  r. w  Skaryszewie. Od 
2001 r. posłanka na Sejm IV, V, VI, VII 
i VIII kadencji, w latach 2007-2011 mi-
nister zdrowia, w  okresach 2010-2014 
i  2016-2017 wiceprzewodnicząca Plat-
formy Obywatelskiej, a pomiędzy 2014 
i 2016 pełniąca obowiązki przewodni-
czącego PO, w latach 2011-
2014 marszałek Sejmu VII 
kadencji, 2014-2015 prezes 
Rady Ministrów.

Hol Szkoły Podstawowej nr 5 był miejscem spotkania Lubońskiego Uniwersytetu 
III Wieku (głównie słuchaczek) z zaproszoną Ewą Kopacz – byłą premier PO, a obec-
nie liderką Koalicji Europejskiej w Wielkopolsce   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n

n
W kameralnej atmosferze Ewa Kopacz mówiła o Unii Europejskiej, o wcześniej-
szych dokonaniach i teraźniejszych słabościach służby zdrowia, poruszając też 
wątki polityczne   fot. Mariusz Marszałkiewicz
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GORĄCE TEMATY 

Jest cór-
ką Mie-
czysła-
wa 

i  Krystyny. Ojciec 
był zatrudniony 
jako mechanik, 
matka pracowała 
jako krawcowa. 
Wychowywała  się 
w Radomiu, gdzie 
ukończyła II  LO 
im. Marii Konop-
nickiej. W  1981  r. 
została absolwentką 
studiów lekarskich 
na Akademii Medycznej w  Lublinie. 
Uzyskała specjalizację drugiego stopnia 

w zakresie medycyny rodzinnej i pierw-
szego stopnia w zakresie pediatrii. Pra-

cowała w  pogotowiu 
i   p r z y c h o d n i a c h 
w  Orońsku i  Chlewi-
skach, a  następnie 
w  Szydłowcu, gdzie do 
2001 r. kierowała miej-
scowym zakładem opie-
ki zdrowotnej. Drogę do 
objęcia resortu zdrowia 
otworzyła Ewie Kopacz 
nominacja na przewod-
niczącą sejmowej komi-
sji zdrowia. Dostała ją 
po wyborach w 2005 r.

n
Była premier dokonuje wpisów do indeksów słuchaczy LUTW   
fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
 Wymiana serdeczności   fot. Mariusz Marszałkiewicz

Zarząd koła PZW „lubonianka” organizuje 1 czerwca nad zalewem Kocie Doły 
festyn wędkarski dla dzieci członków koła oraz innych małych mieszkańców 
Lubonia.

Zawody zostaną przeprowadzone w trzech grupach wiekowych:
Qn chłopcy rocznik 2006-2009 – zbiórka i zapisy od godz. 7 do 8
Qn dziewczynki i chłopcy rocznik 2004-2005 – zbiórka i zapisy od godz. 7 do 8
Qn dziewczynki rocznik 2006-2009 – zbiórka i zapisy od godz. 11 do 12
Qn dziewczynki i chłopcy rocznik 2010-2012 – zbiórka i zapisy od godz. 11 do 12

Prosimy o ścisłe przestrzeganie terminów zbiórek.
Na zawody należy przynieść: legitymację szkolną, wędkę, siatkę na ryby i przynęty.
Dzieci do lat 14. przychodzą pod kuratelą rodziców lub opiekunów.
Dla najlepszych przewidziane są upominki.
Życzymy udanej zabawy!

Prezes Robert Grajczak
Tadeusz Mroczyński (Zarząd Koła)

Festyn wędkarski dla dzieci

Eskapadę pana Romualda pilotujemy od 
początku. Przypomnijmy, że lubonianin 
wyruszył 14 kwietnia ub. roku z Polic. 
Podczas weekendowych wypraw ma 
zamiar szlakami turystycznymi przemie-
rzyć trasę wokół kraju. Intencją pieszej 

wędrówki jest zdrowie małego wnuka 
Tomka. Od wiosny do października, 
podczas 17. wypraw, lubonianin prze-
szedł ponad 1 400 kilometrów. Idąc od 
morza na południe, pokonał granicę 
zachodnią, a latem na południu masze-
rował wzdłuż Czech i Słowacji, kończąc 
ubiegłoroczną wędrówkę w  pierwszy 
weekend października, wejściem na naj-
wyższy szczyt Beskidów – Babią Górę 
(1  725  m  n.p.m.), z  której zszedł do 
przełęczy Krowiarki.
Obecny sezon przyszło mu więc rozpo-
cząć u stóp Diablaka (Babia Góra). Wy-
brany termin pierwszej w  tym roku 
eskapady okazał się niezbyt szczęśliwy 
(wyjazd z Poznania wieczorem 30 kwiet-
nia). Podróż na miejsce startu w długi, 
majowy weekend odbył w tłoku, w po-
ciągu do Krakowa, a potem w autobusie 
w kierunku Zakopanego. Wysiał przed 
Zawoją, do której udało mu się podje-
chać stopem. Idąc lasami, dotarł do 
Krowiarek, gdzie zakończył ubiegłorocz-
ną podróż. Pracownik informacji tury-
stycznej poznał lubonianina, który przed 
kilkoma miesiącami zostawił w  tym 
odludnym miejscu powerbank. Przed 
obecną wyprawą pan Romuald zdążył się 
już jednak zaopatrzyć w nowe, pojem-
niejsze urządzenie. Licząc się z trudniej-
szymi warunkami pogodowymi i tere-
nowymi w  Tatrach, przez które chciał 
przejść, nabył też m.in. raki, nową kari-
matę i  specjalne buty. Pomny na do-
świadczenia z  poprzedniej wędrówki 
zaopatrzył się też w czołówkę i płyn na 
kleszcze, które wcześniej dały mu  się 
nieźle we znaki. W trasę trzeba było tym 
razem wziąć również ciepłe ubrania 
i  prowiant. Plecak wędrowca stał  się 
przez to cięższy, ważył 10,5 kg.
Spod Babiej Góry szedł do Chochołowa 
z zamiarem przejścia przez szczyty. Kie-
dy podążał z Krowiarek przez Zubrzycę 
i Lipnicę Wielką do Jabłonki, kierowcy 
salutowali i trąbili. Miejsce noclegu w Ja-
błonce, które według mapy miało być 

schroniskiem, zamieniono na żeński 
internat, a  z  uwagi na długi weekend, 
gdzie indziej również brakowało miejsc 
do spania. Tak więc po nocy spędzonej 
na stojąco w pociągu do Krakowa, pod-
czas kolejnej również nie odpoczął. Przy-

szło mu spać na przystanku autobuso-
wym w  Piekielnicy przed Czarnym 
Dunajcem. Padał deszcz, hałasowały 
przejeżdżające pojazdy.
1 maja było bardzo ciepło (ok. 21oC), ale 
na poboczach zalegał śnieg. Tego dnia 
przeszedł 40 km. Prognozy nie zapowia-
dały się najlepiej. Jechał z zamiarem przej-
ścia przez przełęcz Zawrat i zdobycia naj-
wyższego szczytu Tatr, niestety góry o tej 
porze roku okazały się całkowicie niedo-
stępne. Padał śnieg, było zimno, a na więk-
szości szlakach obowiązywał zakaz wstępu. 
Pan Romuald nie ryzykował. Po dojściu 
do Chochołowa, 2 maja wsiadł w Zako-
panem do pociągu i przez Kraków wrócił 
do domu. Nowe buty nie sprawdziły się. 
Odparzył nogi. Był śmiertelnie zmęczony. 
Przeszedł w sumie 56 km.
W kolejny weekend, realizując plan „B”, 
szedł dolinami z okolic Małych Cichych 
w kierunku Czorsztyna i dalej trasą spły-
wu Dunajca w Pieninach do Szlachtowej. 
W  dwa dni zrobił 65  km. Tatrzańskie 
szczyty zaliczy, kiedy będzie bezpiecz-
niej. Nie pominie ich, bo kieruje  się 
zasadą, by wędrować szlakami jak naj-
bliżej granicy.

HS

W podróży życia cd.
Romuald Komischke, który realizuje marzenie, by obejść Polskę wzdłuż 
jej granic, rozpoczął drugi sezon wędrówki

n
Romuald Komischke (z prawej) w towa-
rzystwie zagorzałego grzybiarza po-
znanego w gospodarstwie agrotury-
stycznym w Lipnicy Wielkiej

n
Podziękowanie dla Ewy Kopacz od organizatorów   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Ośnieżone szczyty Tatr były dla lubonianina na początku maja niedostępne. W ka-
mizelce z logo „Wieści” szedł dolinami. Na tatrzańskie szczyty wejdzie później   fot. 
Romuald Komischke
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SAMORZĄD 

Kwietniowa sesja Rady Miasta trwała 
niecałą godzinę. To rzadkość w porów-
naniu z wielogodzinnymi, często bardzo 
intensywnymi obradami. Wzbudziło to 
nawet protest radnego Marka Samulczy-
ka, który zasugerował lepsze planowanie 
czasu rajców. W odpowiedzi usłyszał, że 
planowanie jest dobre, ale czasem po-
trzeba szybkich decyzji Rady wymusza 
zmianę terminu sesji.

Głosy nie tylko mieszkańców
Robert Korcz, korzystając z możliwości 
zabierania głosu przez mieszkańców, 
wrócił do złożonych przed trzema laty 
wniosków o  nadanie rondom imion 
„28 Czerwca 1956”, „Żołnierzy Wyklę-
tych” i „Prezydenta Lecha Kaczyńskiego”. 
Przewodnicząca Teresa Zygmanowska 
poinformowała, że na następnej sesji 
zostanie zaprezentowane stanowisko 
Komisji Komunalnej w tej sprawie. Pan 
Korcz skrytykował też jednostronność 
wydawanego przez miasto „Informatora”, 
w którym są same pozytywy, a nie ma 
miejsca na zdania odmienne, na przy-
kład opinie radnego M.  Samulczyka. 
Mieszkaniec oczekiwałby powrotu do 
zamieszczania w  „Informatorze” spra-
wozdań z obrad Rady Miasta, zawiera-
jących też głosy opozycji. Propozycja 
zostanie rozważona. Na marginesie 

uczynię uwagę: to jest zada-
nie wolnej prasy, to jest jej 
rola i powinność. Stąd wy-
pływa jej potrzeba i znacze-
nie, dlatego nazywana jest 
„czwartą władzą”. Biuletyny 
finansowane przez władzę, 
od najniższego jej szczebla, 
po instytucje władzy pań-
stwowej, zawsze będą obcią-
żone brakiem obiektywi-
zmu, to jest nawet zrozu-
miałe. Tak jest i w „Informatorze” i TVP. 
Dlatego tak istotna jest wolność mediów. 
Byłoby świetnie, gdyby dotyczyło wszyst-
kich, ale to jest wzór niedościgły i z wie-
lu względów trudny do realizacji, bo 
wymagałby wyrzeczenia  się przez rzą-
dzących wpływu na finansowane przez 
nich media. Traktuję więc „Informator” 
nie jak wolną prasę, a jak biuletyn urzę-
du, i tyle, analogicznie z innymi, tylko 
z nazwy publicznymi.

Zabytki przyrody pod piłę
To jest dylemat współczesności. Co jest 
ważniejsze, czy rosnące drzewo, czy 
konieczność modernizacji, remontu, 
przebudowy, inwestycji, czy wreszcie 
bezpieczeństwa i wygody mieszkańców. 
Często mamy do czynienia z zabytkami 
przyrody, które posadził człowiek. Czy 

Krótkie obrady
8. sesja Rady Miasta Luboń (11.04.2019 r.)

może on je unicestwić, czy powinien? 
Czy jest coś ważniejszego od bezpieczeń-
stwa człowieka, mieszkańca? Za każdym 
razem taka decyzja budzi zastrzeżenia 
i emocje. Tym razem radni jednogłośnie 
podjęli decyzję o  zniesieniu ochrony 
drzew na ul. Poniatowskiego z powodu 
konieczności przebudowy chodnika mię-
dzy Kołłątaja a Klonową. Warto jednak 
pamiętać, że naszym obowiązkiem jest 
zasadzenie w zamian nowych drzew, ze 
świadomością, że ich pełny urok będzie 
udziałem następnych pokoleń.

Zwolnienie z podatku wstecz
Żłobki i  kluby dziecięce prowadzone 
przez właścicieli nieruchomości, w któ-

rych się znajdują, były zwolnione z po-
datku od nieruchomości. Te, które były 
w lokalach wynajmowanych, nie korzy-
stały z takiej ulgi. Ustawowa zmian, któ-
ra obowiązuje od 1 stycznia 2018  r., 
pozwala na jej użycie. Rada jednogłośnie 
podjęła decyzję o  zastosowaniu ulgi 
wstecz, czyli od momentu wejścia w ży-
cie rozwiązania ustawowego. Jest to moż-
liwe, bowiem nie przynosi szkody żadnej 
z zainteresowanych stron, a przeciwnie, 
polepsza sytuację placówek będących 
w lokalach wynajmowanych.

LBO po nowemu
W związku z nowelizacją ustawy samo-
rządowej uregulowano uchwałą Rady 
wymagania, jakie musi spełnić projekt 
budżetu obywatelskiego i tryb przepro-
wadzenia konsultacji społecznych do 
budżetu obywatelskiego. Właściwie nie-
wiele  się zmieniło. Luboński Budżet 

Obywatelski (LBO) uchwalany w  tym 
roku, a  realizowany z  zasobów 2020, 
będzie miał w tytule rok 2020. Szczegó-
ły organizacyjne ukażą się w zarządzeniu 
burmistrza. Już trzynastoletni mieszkań-
cy będą mogli głosować na projekty 
spełniające uchwalone kryteria i „zare-
komendowane pozytywnie”. Głosowanie 
będzie zarówno tradycyjne – „papiero-
we”, jak i uproszczone – internetowe.

Zmiany w budżecie
Dokonano zmian w  budżecie na rok 
bieżący. Dochody zwiększyły się o do-
tację na wybory do Parlamentu Euro-
pejskiego i  pomoc materialną dla 
uczniów o charakterze socjalnym, Wy-

datki zwiększono na szkoły i  przed-
szkola z przeznaczeniem na realizację 
zadań statutowych. Zmniejszono do-
tację do Niepublicznego Przedszkola 
„Norlandia”, a zwiększono na wydatki 
gminy Swarzędz, na pobyt dzieci z Lu-
bonia w swarzędzkich placówkach. 18. 
radnych było za tymi zmianami, 3. 
wstrzymało się od głosu.

Bonifikaty przekształceniowe
Miasto nie zaproponuje bonifikat przy 
jednorazowej opłacie za przekształce-
nie prawa użytkowania wieczystego 
gruntów stanowiących własność Mia-
sta Luboń w  prawo własności tych 
gruntów. Ustawa przewiduje możliwość 
przyznania takiej ulgi i na 
gruntach skarbu państwa 
wynosi 60%. Zdaniem bur-
mistrz Machalskiej, po ana-
lizie wyliczeń, takie bonifi-

n
Sala sesyjna podczas obrad 11 kwietnia   fot. Jerzy Nowacki

n
Prezydium Rady Miasta z perspektywy opozycji siedzącej na pierwszym planie   
fot. Jerzy Nowacki
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8. sesji RML
(11 kwietnia)
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Bernaciak Anna FOL (1)-kF z z z z z
Budzyński Łukasz FOL (2)-kF z z z z z

Ekwińska Katarzyna FOL (3)-kF z z z z z
Franek Dorota FOL (4)-kF z z z z z
Izydorski Piotr FOL (3)-kF z z z z z

Kaczmarek Iwona KML (3)-kM z z z z z
Kleczewska Magdalena FOL (3)-kF z z z z z

Krzyżostaniak Paweł FOL (1)-kF z z z z z
Łakomy Beata KML (1)-kM z z z z z
Nawrot Monika KML (4)-kM z z w w w

Nyćkowiak Małgorzata KML (2)-kM z z w w z
Okupniak Andrzej FOL (1)-kF z z z z z
Samulczyk Marek KML (3)-kM z z z w z
Szwacki Michał FOL (2)-kF z z z w z

Tarasiewicz Bogdan KML (4)-kM z z z w z
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (4)-kF z z z z z

Wiśniewski Artur KML (2)-kM z z z w z
Wolniewicz Paweł FOL (3)-kF z z z z z

Woźniak Magdalena FOL (4)-kF z z z z z
Zapłata-Szwedziak Elżbieta KML (1)-kM z z w w w

Zygmanowska Teresa FOL (2)-kF z z z z z
21 21 18 14 19

0 0 0 0 0

0 0 3 7 2

21 21 21 21 21

Głosowania: z-za; p-przeciw; w-wstrzymujący; n-nie brał udziału; nn-nieobecny
Kluby radnych: kF- "Forum"; kM - Koalicja Mieszkańców Lubonia

Razem "za" (z)
Razem "przeciw" (p)

Razem "wstrzymujących" (w)
Razem głosowało
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POLITYKA LOKALNA

NR LISTY
KOMITET

NUMER
NA LIŚCIE NAZWISKO I IMIONA ZAWÓD MIEJSCOWOŚĆ

ZAMIESZKANIA POPARCIE

1 LIROY-MARZEC Piotr Krzysztof muzyk Kielce nie należy do partii politycznej
2 KRYSTOWSKA Anna adwokat Warszawa nie należy do partii politycznej
3 BRYŁKA Anna Mirosława prawnik Kobylata członek partii: Ruch Narodowy
4 TOMCZAK Witold Stanisław lekarz Kępno nie należy do partii politycznej
5 JÓŹWIAK Maciej właściciel sklepu Środa Wlkp. członek partii: Ruch Narodowy
6 GAPIŃSKA Magdalena historyk Kościelec nie należy do partii politycznej
7 KUŚWIK Andrzej Antoni trener sportu Wolica nie należy do partii politycznej
8 WAWRZYNIAK Piotr Bogusław historyk Trzcianka nie należy do partii politycznej
9 ROHDE Aleksandra grafik Poznań nie należy do partii politycznej

10 ZIĘTKOWSKI Wojciech Maciej ekonomista Środa Wlkp. nie należy do partii politycznej
1 SPUREK Sylwia Iwona radczyni prawna Warszawa członek partii: Wiosna Roberta Biedronia
2 STANDERSKI Dariusz Marian ekonomista Rożnowo członek partii: Wiosna Roberta Biedronia
3 UEBERHAN Katarzyna filozofka Poznań członek partii: Wiosna Roberta Biedronia
4 PANCEWICZ Mikołaj Jakub spec. zastosowań informatyki Kalisz nie należy do partii politycznej
5 WÓJCIAK-PLEYN Ewa Maria aktorka Poznań nie należy do partii politycznej
6 STANIEWSKI Marcin politolog Poznań nie należy do partii politycznej
7 MICHOCKA Kalina filolożka języka nowożytnego Kalisz członek partii: Wiosna Roberta Biedronia
8 ZALESIŃSKI Zbigniew Stanisław ekonomista Leszno nie należy do partii politycznej
9 DECKER Magdalena Maria filolog polski Ostrów Wlkp. nie należy do partii politycznej

10 JEŻAK Ewa Agnieszka specjalistka bankowości Brzeźno członek partii: Wiosna Roberta Biedronia
1 KOPACZ Ewa Bożena lekarz Radom członek partii: Platforma Obywatelska RP
2 MILLER Leszek Cezary politolog Warszawa członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej

3 GRZYB Andrzej Marian parlamentarzysta Siedlików członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
4 STĘPIEŃ Miłosława Dorota tłumaczka Konin członek partii: PARTIA ZIELONI
5 WAWRYKIEWICZ Michał adwokat Dziekanów Polski nie należy do partii politycznej
6 MROCZKOWSKA Barbara Elżbieta politolog Leszno członek partii: Platforma Obywatelska RP
7 BOSACKI Marcin Rafał dyplomata Warszawa nie należy do partii politycznej
8 DROZD Krystiana Maria nauczyciel Ostrów Wlkp. członek partii: Platforma Obywatelska RP

9 FABIŚ-SZULC Karolina Urszula główna księgowa Poznań członek partii: Platforma Obywatelska RP
10 RUTNICKI Jakub Adam parlamentarzysta Pniewy członek partii: Platforma Obywatelska RP
1 KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek nauczyciel akademicki Warszawa nie należy do partii politycznej
2 MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna ekonomistka Kępno członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
3 LICHOCKA Joanna Katarzyna poseł na sejm RP Warszawa członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
4 SZYNKOWSKI VEL SĘK Szymon Andrzej sekretarz stanu Poznań członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
5 BARTOSIK Ryszard parlamentarzysta Kowale Pańskie członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
6 PORZUCEK Marcin Bartosz poseł na sejm RP Piła członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
7 DUDZIAK Lidia Danuta politolog Poznań członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
8 POPKOWSKI Robert Adam przedsiębiorca Konin członek partii: Solidarna Polska
9 FRANKIEWICZ Joanna Dorota germanista Poznań nie należy do partii politycznej

10 DZIEDZICZAK Jan Michał politolog Warszawa członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
1 WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz inżynier energetyki Poznań członek partii: Unia Pracy
2 WACHOWSKA-KUCHARSKA Anna Małg. spec. sprzedaży internetowej Poznań członek partii: Partia Razem
3 SZLINDER Maciej Karol socjolog Poznań członek partii: Partia Razem
4 NOWAK Paulina ekonomista Słupca członek partii: Partia Razem
5 NOWACKI Konrad administr. syst. komputerowych Zduny członek partii: Partia Razem
6 BŁAŻEJCZAK-KLECZEWSKA Beata spec. ds. ochrony środowiska Kalisz członek partii: Partia Razem
7 SMIRNOW Amadeusz Piotr nauczyciel języków obcych Poznań członek partii: Partia Razem
8 KASPRZAK-BARTKOWIAK Kamila dziennikarz Gniezno członek partii: Partia Razem
9 WILK-BARAN Anna Elżbieta dziennikarz Wronki członek partii: Ruch Sprawiedliwości Społecznej

10 KOSZAL Dorota spec. ds. zamówień publ. Poznań członek partii: Partia Razem
1 JUREK Marek historyk Wólka Kozodawska członek partii: Prawica Rzeczypospolitej

2 PARDA Błażej Łukasz ekonomista Piła nie należy do partii politycznej
3 KOSMALSKA Joanna Agnieszka ratownik medyczny Gostyń nie należy do partii politycznej
4 LUCH Katarzyna inżynier budownictwa Lipka Wielka nie należy do partii politycznej
5 FORDON Jacek automatyk przemysłowy Drużyna nie należy do partii politycznej
6 GARCZYŃSKI Bartosz antropolog kultury Poznań nie należy do partii politycznej
7 KOCHAŃSKA Julia Anna pedagog Przybyszewo nie należy do partii politycznej
8 GATTI Sabina Edwarda tłumacz Poznań nie należy do partii politycznej
9 PERA Jakub politolog Borzykowo nie należy do partii politycznej

10 KOZŁOWSKI Jerzy poseł na Sejm RP Kalisz nie należy do partii politycznej
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Kandydaci do Parlamentu Europejskiego 2019
Okręg wyborczy nr 7 (Poznań) – zasięg województwo wielkopolskie
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Qn do 20 maja – w tym okresie każdy wy-
borca może sprawdzić w urzędzie gminy 
sporządzającej spis wyborców, czy został 
w nim uwzględniony
Qn do 21 maja wyborca może składać 

wniosek o  dopisanie do spisu wybor-
ców w  wybranym przez siebie obwo-
dzie głosowania (informacja ważna dla 
przebywających stale lub czasowo poza 
miejscem zameldowania)
Qn do 21 maja osoba kierująca jednost-

ką, w której tworzy się odrębny obwód 
głosowania, przekazuje do urzędu gminy 
wykaz osób uprawnionych do głosowania 
w tej jednostce

Qn do 23 maja wyborca głosujący za granicą 
ma prawo zgłoszenia konsulowi wniosku 
o dopisanie do spisu wyborców
Qn do 24 maja wyborca może uzyskać 

w urzędzie gminy zaświadczenie o prawie 
do głosowania w miejscu pobytu w dniu 
wyborów
Qn do 24 maja – możliwe rozpowszech-

nianie nieodpłatne w  programach pu-
blicznych nadawców radiowych i telewi-
zyjnych audycji wyborczych komitetów 
wyborczych
Qn 24 maja, godz. 24 – zakończenie kam-

panii i początek ciszy wyborczej
(red)

Kalendarz
26 maja wybory do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, co pozostało 
w kalendarzu wyborczym

26 maja odbędą się wybory do PE. W 13. 
okręgach wyborczych (Województwo Wiel-
kopolskie to okręg nr 7) wybierzemy łącznie 
w Polsce 52. europosłów, którzy na 5 lat za-
siądą w Brukseli i Strasburgu.
W niedzielę, 26 maja, należy udać się do wła-
ściwego lokalu wyborczego według miejsca 
zameldowania (w Luboniu jest 14 obwodów 
głosowania – jak przy wyborach samorządo-
wych z 2018 r.). Tu po okazaniu dokumentu 
potwierdzającego tożsamość, otrzymamy kartę 
do głosowania, na której będzie 6 list (komi-
tetów), po 10 nazwisk – patrz tabelka poniżej.
Głosujemy stawiając znak X tylko przy na-
zwisku jednego kandydata i wrzucamy kartę 
wyborczą do znajdującej się w lokalu urny.

W podziale mandatów będą brały udział je-
dynie komitety wyborcze, które w skali kraju 
przekroczą 5% poparcie. W Polsce obowiązuje 
system proporcjonalny, to znaczy, kandydat, 
który z danej listy wyborczej, w skali kraju, 
otrzyma największą liczbę głosów, ma pierw-
szeństwo w ostatecznym podziale mandatów. 
Czyli, poszczególnym okręgom wyborczym 
nie jest przypisana z góry liczba mandatów 
do obsadzenia. Może więc  się zdarzyć, że 
przy niskiej frekwencji w  danym okręgu, 
żaden z  kandydatów nie uzyska mandatu! 
Pamiętajmy, w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego zdecydowany wpływ na 
wyniki ma frekwencja wyborcza!

zebrał PPR

Wybory do Parlamentu 
Europejskiego 2019
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LUDZKIE SPRAWY

Grypa i odra
Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny w Poznaniu informuje, że od 
1 stycznia do 31 marca br. zarejestro-
wano 60 406 przypadków zachorowań 
i podejrzeń na grypę. Wirus potwier-
dzono w  badaniach laboratoryjnych 
u 519 osób, w wyniku powikłań odno-
towano 7 zgonów. Od 1 do 7 kwietnia 
zachorowało 3 537 osób. Od początku 
roku wzrasta też liczba zachorowań na 
odrę. Od stycznia do 10 kwietnia br. 
zgłoszono 26 przypadków podejrzeń 
zachorowania, z czego: 11 przypadków 
potwierdzono laboratoryjnie, 2 – kli-
nicznie, 13 jest w trakcie diagnozowa-
nia. Wiek chorych: od 11 miesięcy do 
75. roku życia.  

 (Cyryla Staszewska)

Nowa Piątka w Wielkopolsce
W ramach promocji rządowego pro-
gramu pod nazwą „Nowa Piątka” 
urzędnicy z Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego (WUW) w Poznaniu 
odwiedzili 222 gminy. To projekty 
zapowiedziane i realizowane przez rząd 
Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczą pro-
gramu „Rodzina 500+” na pierwsze 
dziecko, „trzynastej” emerytury, znie-
sienia podatku PIT dla pracowników 
do 26. roku życia, niższego PIT-u oraz 
projektu w  sprawie przywrócenia lo-
kalnych połączeń komunikacyjnych. 
Według szacunków WUW na terenie 
województwa programem „Rodzina 
500+” objęte zostanie łącznie ok. 

600  000 dzieci. Wielkopolanie dopy-
tywali o „Emeryturę+”, której wartość 
wyniesie tyle, co emerytura minimal-
na – 1100 zł brutto. W Wielkopolsce 
dodatkową emeryturę otrzyma ponad 
700 000 emerytów i rencistów. Świad-
czenie ma być wypłacane z urzędu, bez 
wypełniania wniosków. Według rzą-
dowych szacunków realizacja „Nowej 
Piątki” ma kosztować ok. 40 mld zł.   

(Tomasz Stube –WUW)

Centrum dla organizacji
17 kwietnia br. w dawnym technikum 
przy ul. Starołęckiej 36/38 w Poznaniu 
otwarto Centrum Pozarządowych Or-
ganizacji Sportowych. To wspólna ini-
cjatywą Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego oraz Miasta Poznania. 
Łącznie oba samorządy przekazały na 
ten cel kwotę prawie 4,3 mln zł, w tym 
1,5 mln samorząd województwa. Bę-
dzie tu miejsce dla stowarzyszeń spor-
towych reprezentowanych przez różne 
środowiska: sportu wyczynowego, 
wiejskiego, szkolnego i osób z niepeł-
nosprawnościami. Będzie tu także sie-
dziba Polskiego Związku Hokeja na 
Trawie. Środowiska sportowe skorzy-
stają z auli, sal zebrań oraz sali gimna-
stycznej. Dotychczas siedziba większo-
ści wielkopolskich związków sporto-
wych mieściła  się w  zaadaptowanym 
budynku, który stanowił zaplecze 
budowy hali widowiskowej „Arena”, 
oddanej do użytku w 1974 r.   

(A. Parzyńska-Paschke)

Krótko Prawo do informacji
W 2018 r. Sieć Obywatelska Watchdog 
Polska wysłała 5 813 wniosków o infor-
mację publiczną. Czy instytucje zobo-
wiązane do odpowiedzi udostępniały 
dane? – To zależy. Na pewno coraz wię-
cej instytucji zdaje sobie sprawę z ciążą-
cego na nich obowiązku udostępniania 
informacji i stara się z niego wywiązy-
wać. Czasem jednak trudno oprzeć się 
wrażeniu, że chodzi tu bardziej właśnie 
o  realizację obowiązku niż o  udostęp-
nienie danych potrzebnych wnioskodaw-
cy. Dlatego wśród odpowiedzi na nasze 
wnioski (odpowiedziało 75% instytucji), 
które otrzymaliśmy w 2018 r., wiele jest 
takich, które ze względu na swoją jakość 
są bezużyteczne. Dużym problemem są 
też duże braki w danych – często zdarza 
się, że urzędnik odpowiedź na trzy py-
tania zawrze w  dwóch zdaniach. Ilość 
odpowiedzi bardzo zależy również od 
pytania, mniejsze znaczenie ma to, kogo 
pytamy. Zdarza  się bowiem, że spółka 
skarbu państwa czy ministerstwo odpo-
wiada z taką samą niefrasobliwością jak 
proboszcz zarządzający cmentarzem 
komunalnym, który właśnie dowiedział 
się, że jest podmiotem zobowiązanym 
do udostepnienia informacji publicznej. 
Niepełne odpowiedzi, trudne do odczy-
tania skany dokumentów, odmowa do-
stępu do danych, które inna instytucja 
bez problemu udostępniła, brak znajo-
mości procedur ze strony urzędów spra-
wiający, że na dokumenty czeka się mie-
siącami, a czasem latami – tak wygląda 
realizacja prawa do informacji w Polsce. 
Ale z  roku na rok jest lepiej. Kontakt: 
Martyna Bójko, mail: martyna.bojko@

siecobywatelska.pl, tel. 667 828 484; ul. 
Ursynowska 22/2, Warszawa, 02-605.    
 (Watchdog Polska)

Nowe kąpieliska i woda
Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny w Poznaniu informuje, że ja-
kość wody w 6. kąpieliskach na terenie 
Poznania i  powiatu poznańskiego za 
lata 2015-2018 została oceniona jako 
doskonała. Dotyczy to 4. kąpielisk 
w  mieście nad jeziorami: Malta, Ru-
sałka, Strzeszynek i Kierz-Krzyżowni-
ki oraz dwóch w powiecie poznańskim 
nad Jeziorem Niepruszewskim w Nie-
pruszewie i  w  Owińskach (Akwen 
„Tropicana”). W 2019 r. zgłoszono do 
otwarcia 16 kąpielisk, w tym dwa nowe: 
nad Jeziorem Kierskim przy ul. Na-
wrota (będą tam łącznie 3 kąpieliska, 
również Kiekrz-Krzyżowniki i Kiekrz 
„Kaskada”) oraz nad Jeziorem Jarosła-
wieckim w Jarosławcu. Sezon kąpieli-
skowy rozpocznie się 15 czerwca, a za-
kończy 2 września. Poznańskie kąpie-
liska będą czynne od 15 czerwca do 31 
sierpnia. Wykaz miejsc w 2019 r. bę-
dących pod nadzorem PSSE: 1. Malta, 
2. Rusałka, 3. Strzeszynek, 4. Kiekrz-
-Krzyżowniki, 5. Kiekrz „Kaskada”, 6. 
Kiekrz, ul. Nawrota, 7. Akwen „Tropi-
cana” w Owińskach, 8. Niepruszewo, 
9. Pobiedziska (jezioro Biezdruchowo), 
10. Chomięcice, 11. Zborowo „Owo-
cowa Plaża”, 12. Dymaczewo Nowe 
(przy Hotelu „Szablewski”), 13. Gli-
nianki Mosina, ul. Pożegowska, 14. 
Lusowo, 15. Kórnik, 16. Jarosławiec 
(Jezioro Jarosławieckie).   
 (Cyryla Staszewska)

katy byłyby dużym obciąże-
niem dla budżetu miasta, 
a w gospodarstwach domo-
wych nie przyniosłyby zna-
cząc ych oszczędności . 

W znacznej mierze dotyczyłyby miesz-
kańców Spółdzielni „Lubonianka”, 
około 700 mieszkań. Jej lokatorzy pła-
cili do tej pory za użytkowanie grun-
tów 200  zł rocznie i  nadal będą to 
robić przez 20 lat. Radny M. Samul-
czyk pytał, czy nie można by znaleźć 
kompromisowego rozwiązania dla 
tych, którzy chcieliby jednorazowo 
uregulować tę należność. Odpowiedzi 
nie uzyskał. Stanowisko burmistrz 
zostało podtrzymane. Głosowało za 
nim 14 radnych, 7 wstrzymało się od 
głosu.

Tablica niezgody
Kontrowersje wzbudziła propozycja radnej 
Elżbiety Zapłaty-Szwedziak, by na tablicy 
ogłoszeniowej Urzędu były informacje 
o wszystkim, co się dzieje w mieście. Bur-
mistrz Mateusz Mikołajczak dowodził, że 
taką rolę spełnia „Informator Miasta Lu-
boń” dostarczany do każdej rodziny, BIP 
i strony internetowe. Radna nie dawała za 
wygraną, twierdząc, że „Informator” szyb-
ko trafia na makulaturę, a nie każdy ma 
Internet i nie może korzystać z BIP-u oraz 
stron Urzędu. Zdziwienie mogą budzić 
emocje towarzyszące tej dyskusji. Spór 
o  sposób informowania mieszkańców 
i przyjezdnych o miejskich sprawach i wy-
darzeniach nie został właściwie rozstrzy-
gnięty.  Obserwator Luboński

JN

Krótkie obrady
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Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hof-
fmann opublikował listę zadań, które 
otrzymają dofinansowanie w  ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), 
ustanowionego w grudniu 2018 r. Lista 
została zatwierdzona przez premiera 
Mateusza Morawieckiego. Na dofinan-
sowanie w Wielkopolsce może liczyć 55 
zadań powiatowych i gminnych.
Na konta wielkopolskich samorządów 
wpłynie 105,2 mln zł. – Celem programu 
jest przyspieszenie powstawania nowocze-
snej i bezpiecznej infrastruktury drogowej 
na szczeblu lokalnym. To właśnie na 
poziomie lokalnym infrastruktura drogo-
wa jest podstawowym elementem prawi-
dłowego funkcjonowania i  rozwoju go-
spodarki, która przyczynia się do poprawy 
poziomu życia obywateli – tłumaczy 
wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoff-
mann. Ponadto, celem FDS jest poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i pa-
rametrów technicznych lokalnej sieci 
drogowej, a także poprawa oraz zwięk-
szenie atrakcyjności i dostępności tere-
nów inwestycyjnych.
Dofinansowanie w  ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych w Wielkopolsce 

obejmie 35 inwestycji gminnych i  20 
zadań powiatowych. Łączna kwota do-
finansowania to 105 mln zł. Wśród zadań 
powiatowych pieniądze trafią m.in. do 
powiatów: leszczyńskiego (2,6 mln zł), 
kaliskiego (4,4  mln zł), średzkiego 
(2,5 mln zł), konińskiego (6,9 mln zł na 
2 zadania), jarocińskiego (5,6  mln zł), 
kościańskiego (6,7 mln zł na 2 zadania), 
rawickiego (1,2 mln zł) czy miasta Lesz-
na (2,6 mln zł).
Z kolei wśród dróg gminnych środki 
otrzymają m.in. Godziesze Wielkie 
(2,8 mln zł), Rydzyna (1,7 mln zł), Czem-
piń (597  tys. zł), Pleszew (4,4 mln zł), 
Pniewy (2,4 mln zł), Luboń (596 tys. zł), 
Chodzież (gmina – 1 mln zł), Margonin 
(730 tys. zł), Rawicz (2 mln zł), Kępno 
(2,5  mln zł), Kościan (3,3  mln zł), 
Poniec (406 tys. zł), Gostyń (2,1 mln 
zł), Jutrosin (1,8 mln zł) i Turek (mia-
sto – 1,5 mln zł).
Pieniądze dla Lubonia będą przeznaczo-
ne na budowę 350 m ulicy Dojazdowej. 
Dofinansowanie to ok. 50% łącznego 
kosztu inwestycji, który wynosi 
1 193 000 zł.

WUW

Pieniądze na Dojazdową
105 mln zł na wielkopolskie drogi. Opublikowano listę, na której jest 
Luboń
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Czytając ostatnie wydanie „Wieści Lu-
bońskich”, z  których dowiaduję się, że 
sukcesywnie przybywa nam strażników 
miejskich, jestem zdziwiony ich indo-
lencją. O  co chodzi? Zaraz wyjaśnię. 
Otóż: w końcowej fazie budowy jezdni 
na ul. Wschodniej zostały założone traw-
niki. Pracownicy, którzy je zakładali, 
przypuszczam niemałym kosztem, w wa-
runkach później jesieni, gdy już popa-
dywał śnieg i było zimno; nie mieli, rzec 
by można, zbyt komfortowych warun-
ków pracy – i  to też należy zauważyć 
i  uszanować. I  co dalej? Trawa ładnie 
powschodziła, ale długo nie radowała 
swoją zielenią i  widokiem. Szanowni 
mieszkańcy domów jednorodzinnych 
urządzili sobie na nich parkingi.
Dotyczy to w szczególności posesji jed-
norodzinnych o numerach parzystych. 
O ile się orientuję parkowanie na traw-
nikach jest niedozwolone.
Prawdę mówiąc, raz już przy innej oka-
zji za pośrednictwem „Wieści Luboń-
skich”, zwracałem na ten fakt uwagę. No 
i co? Ponieważ jestem mieszkańcem tej 
ulicy, często widzę przejeżdżające samo-
chody Straży Miejskiej, której funkcjo-
nariusze nie zwracają najmniejszej uwa-
gi na niszczenie zieleni w  ten sposób. 
Mało tego, był okres, kiedy sprawdzali 
czym pali się w piecach – i wielka chwa-
ła im za to, może w  końcu niektórzy 
przestaną palić śmieciami. Ale w  tym 
miejscu bulwersujący jest fakt, że straż-
nicy kontrolujący piece wchodząc na 
posesję, nie zauważają parkujących sa-
mochodów na zdewastowanych trawni-
kach. Jest pytanie: kto i kiedy zrekulty-
wuje zniszczone trawniki i  sprawi, by 
przestały być miejscami parkingowymi?
Przy okazji jeszcze jeden zaobserwowa-
ny przeze mnie fakt. Na narożniku ul. 

Wschodniej i  Kurpiń-
skiego znajduje się miej-
ski kosz na śmieci – jak 
rozumiem przeznaczony 
jest na drobne odpady 
typu papierki po słody-
czach czy pudełka po papierosach. Na-
tomiast jest on sukcesywnie zapełniany 
przez sąsiadujących z nim mieszkańców 
posesji, odpadami komunalnymi, które 
powinny trafić do kubła na własnej po-
sesji. A gdy z miejskiego śmietnika wy-
sypują się już odpady, to próbuje się je 
podpalić – należy dodać, że nieraz sku-
tecznie. W efekcie przechodnie rzucają 
drobne odpady obok przepełnionego 
miejskiego śmietnika.
Prosimy Straż Miejską o zwrócenie więk-
szej uwagi na te nieprawidłowości albo 
o wyjaśnienie, że parkowanie na traw-
nikach jest dla niektórych dozwolone.

Mieszkańcy Nowego Centrum Lubonia

Odpowiedź
Uprzejmie informuję, iż właściciel dział-
ki mieszczącej się przy ulicy Wschodniej 
2A wystąpił do Burmistrza Miasta Luboń 
z wnioskiem o możliwość usytuowania 
przed ww. posesją miejsc parkingowych. 
Wniosek ten motywowany był prowa-
dzoną tam działalnością gospodarczą.
Burmistrz Miasta Luboń w stosownym 
oświadczeniu wyraził zgodę na lokali-
zację w tym miejscu 2. miejsc parkingo-
wych.
Pragnę zaznaczyć, że Straż Miejska bę-
dzie konsekwentnie kontrolowała to 
miejsce zarówno pod względem realiza-
cji ww. zgody, jak i  ilości parkujących 
pojazdów mechanicznych.

oprac. Paweł Dybczyński
Komendant Straży Miejskiej

List do redakcji

Parkowanie na zieleni  
przy Wschodniej

Zapraszamy do nadsyłania pytań do władz wykonawczych (burmi-
strzów) i  stanowiących (radnych), urzędników itp. w  ramach cyklu 
„Mieszkańcy pytają”. Chętnie widziane będą też polemiki czy komenta-
rze. Przypominamy, że pytania można dostarczać do redakcji przy ul. 
Wschodniej 23A/62, wrzucać do niebieskich skrzynek na terenie Lubo-
nia, a  najlepiej przesyłać e-mailem na adres: redakcja@wiescilubonskie.pl  
lub zatelefonować: 61 810 43 35, 609 616 277, 609 616 290.

Redakcja

Mieszkańcy pytają
Apel

Qn W imieniu mieszkańców Lubonia 
proszę o zadanie pytania Radzie Miasta 
w Luboniu, czy przewiduje jakąkolwiek 
bonifikatę w przypadku przekształcenia 
użytkowania wieczystego gruntu we wła-
sność dla mieszkańców Lubonia? Inne 
rady miast już takie uchwały podjęły, 
oczywiście z korzyścią dla mieszkań-
ców, u  nas nic. Proszę tę odpowiedź 
opublikować na łamach „Wieści Lu-
bońskich”. Z góry dziękuję w imieniu 
swoim i wszystkich zainteresowanych 
mieszkańców Lubonia.   (@)

Odp.: 10 kwietnia 2019 r. Komisja Bu-
dżetu i  Finansów Rady Miasta Luboń 
zapoznała się ze stanowiskiem Burmistrz 
Miasta Luboń w przedmiotowej sprawie 
i przeanalizowała skutki finansowe zwią-

zane z obecnie obowiązującą ustawą oraz 
skutki udzielenia dodatkowej bonifikaty 
mieszkańcom Lubonia. Po dokonaniu 
analizy, Komisja Budżetu i  Finansów 
przychyliła  się do decyzji Burmistrz 
Miasta Luboń o nieudzielaniu dodatko-
wej bonifikaty. Decyzja Komisji i stano-
wisko Pani Burmistrz przedstawiono 
Radzie Miasta Luboń na sesji 11 kwiet-
nia 2019  r., która stwierdziła, że jest 
słuszna i  uzasadniona. Z  protokołem 
przebiegu obrad Komisji Budżetu i Fi-
nansów z  10 kwietnia 2019  r. można 
zapoznać się na bip.lubon.pl – zakładka 
Protokoły posiedzeń Komisji Rady Mia-
sta 2018-2023.

oprac. Teresa Zygmanowska
Przewodnicząca Rady Miasta

Mieszkańcy pytają

Użytkowanie wieczyste 
bez bonifikaty

O Lubońskim Rowerze Miejskim (LRM) 
informowaliśmy szeroko przed miesią-
cem (czytaj: „WL” 04-2019, s. 12). W po-
niedziałkowe przedpołudnie, 15 kwiet-
nia, przy jednej ze stacji LRM – „Rondo 
Żabikowskie” – system został urucho-
miony. W  wydarzeniu wzięli udział 
m.in.: burmistrzowie naszego miasta – 
Małgorzata Machalska i Michał Popław-
ski, kierownik Wydziału Spraw Komu-
nalnych – Mateusz Olejniczak, Posłowie 
na Sejm RP – Bartłomiej Wróblewski, 
Jan Dziedziczak i Szymon Ziółkowski, 
Wicemarszałek Województwa Wielko-
polskiego – Zbigniew Jankowiak, przed-
stawiciel Nextbike Polska SA, dyrektor 
ds. Rozwoju Systemów Rowerowych – 
Jakub Giza oraz radni RML.
Do dyspozycji rowerzystów są 4 stacje 
(„Rondo Żabikowskie”, „Os. Lubonian-
ka”, „Al. Jana Pawła II”, „Dworzec PKP”) 

i 40 rowerów sprzężonych z Poznańskim 
Rowerem Miejskim – Docelowo ma być 
ich sto, na początek przy finansowym 
wsparciu Unii Europejskiej miasto stwo-
rzyło cztery stacje rowerowe z dziesięcio-
ma rowerami na każdej – przypomniała 
burmistrz Małgorzata Machalska. Aby 
korzystać z  lubońskich rowerów miej-
skich, należy zarejestrować się w syste-
mie i uiścić 20 zł opłaty inicjalnej. Jeże-
li ktoś jest już zarejestrowany w systemie 
poznańskim, nie musi się już tego robić. 
Dzięki porozumieniu obu miast, na 
rowerach można  się poruszać między 
Luboniem i  Poznaniem. Luboń jest 
pierwszą gminą w powiecie poznańskim, 
która uruchomiła zintegrowany z mia-
stem Poznań Rower Miejski. Teraz czas 
na rozwinięcie sieci ścieżek rowerowych 
w naszym mieście.

PAW

Pionierskie w powiecie

n
Oficjalne uruchomienie LRM nastąpiło na stacji „Rondo Żabikowskie”   
fot. Paweł Wolniewicz

Stacja LRM 
„Dworzec 
PKP”   fot. 
Paweł Wolnie-
wicz

n
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Chciałbym odnieść  się do ostatniego 
artykułu dotyczącego parkingu dla tirów 
przy ul. Nad Żabinką („WL” 04-2019, 
str.  26), do którego zdjęcia, być może 
niefortunnie, zostały zrobione na tle 
mojej firmy PHU „Kujawa”. Jak wiado-
mo, zajmujemy się naprawą skrzyń bie-
gów również do takich pojazdów, ale 
pokazane w artykule tiry nie należą do 
naszych klientów. Doniesienia i  uwagi 
mieszkańców dotyczące hałasu i parko-
wania na terenach zielonych osobiście 

uważam za zasadne. 
Dowiedziałem się rów-
nież, że ma tam miejsce 
upuszczanie oraz prze-
lewanie paliwa, jak wia-
domo oleju napędowe-
go. Chciałbym wyprzedzić fakt, że jeste-
śmy przed corocznymi ulewami, których 
skutkiem jest zalanie wielu posesji przy 
ul. Sienkiewicza. Często po takim zda-
rzeniu do Urzędu Miasta wpływają skar-
gi nie tylko na zalanie, ale obecność tzw. 

List do redakcji

Parkowanie nad Żabinką
filmu olejowego, który 
rzuca zawsze cień na moją 
firmę, jako że to warsztat 
umieszczony w najniższym 
punkcie. Skutkuje to licz-
nymi kontrolami z WiOŚ, 
które przechodzimy, bez 
stwierdzenia naruszeń 
przepisów.
Szkoda, że służby nie dzia-
łają w tym temacie tak bły-
skawicznie, jak w stosunku 
do mieszkańców ul. Ka-
sprowicza, którzy nie mogą 
parkować na tzw. terenach 
zielonych i  muszą parko-
wać na ulicy. Choć nie ma 
tam zakazu postoju, powo-
duje to ogromne zagroże-
nie zwłaszcza w  czasie 
deszczu i  mgły podczas 
wymijania pojazdów.

Jacek Kujawa
n
Pracownik PH „Kuja-
wa” udrożniający 
rowek Nad Żabinką

n
Zarośnięte, niekoszone koryto Żabinki przy skrzyżowaniu z ulicą Przejazd. Proble-
my zaczną się wraz z ulewami. Interwencje mają miejsce najczęściej dopiero po 
zgłoszeniu przez mieszkańców   fot. Władysław Szczepaniak

Śmieci w Żabince przy 
jednym z przepustów. 
Przed zapowiadanymi 
ulewami pracownicy 
firmy PHU „Kujawa” 
sprzątają to miejsce, by 
udrożnić ciek   fot. Wła-
dysław Szczepaniak

n

Qn Dlaczego ul. Nad Żabinką, którą miasto wytyczyło i nadało 
nazwę, nie podlega nadzorowi służb porządkowych? Z uwa-
gi na brak znaków zakazujących parkowania, służby nie chcą 
ingerować w sytuacji, gdy drogę zastawiają tiry. Ulica jest nie-
oświetlona. Brakuje koszy na śmieci. W zamyśle władz miała 
to być aleja spacerowa, a jest nieformalny parking, są dziury, 
błoto i kurz!    
 (mieszkanka)

Odp. Informuję, że we wskazanej lokalizacji znajdują  się dwa 
kosze uliczne na śmieci oraz jeden podajnik na torebki na psie 
nieczystości. Biorąc pod uwagę rozmieszczenie koszy ulicznych 
na terenie całego Miasta, lokalizacja dwóch pojemników na od-
cinku około 300 metrów jest wystarczająca.
Nawiązując do stanu nawierzchni informuję, że równanie ulicy 
Nad Żabinką zostało zlecone spółce komunalnej. Należy dodać, 
że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 
2003  r. w  sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i  sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i  warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz.U.2003, nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) nie ma możliwości 
wprowadzenia oznakowania zakazującego zatrzymania się oraz 
postoju na drodze gruntowej.
Jednocześnie informuję, że kwestia oświetlenia zostanie przed-
stawiona radnym Komisji Komunalnej podczas prac nad tworze-
niem planu inwestycyjnego na kolejny rok.

oprac. Mateusz Olejniczak
Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

Problemy ulicy 
Nad Żabinką Szanowna Pani Burmistrz,

W imieniu mieszkańców ulicy Juranda, zwra-
cam się z uprzejmą prośbą o podanie konkretnego 
terminu, kiedy będzie utwardzona nasza ulica?
W 2016 roku na spotkaniu Komisji Komunal-
nej, podczas której była ustalana hierarchizacja 
utwardzania ulic, otrzymaliśmy od Pani oraz 
radnych zapewnienie, że ulica Juranda będzie 
asfaltowana jako jedna z pierwszych w Lasku.
Obecnie mamy kwiecień 2019, a na ulicy nic się 
nie dzieje. W „Informatorze Miasta Luboń” status 
prac dot. ul. Juranda od 2 lat jest „w projektowa-
niu”. Jesteśmy zdezorientowani i zaniepokojeni 
faktem braku widocznych działań związanych 
z utwardzeniem naszej ulicy, a także nie mamy 
żadnych oficjalnych informacji ze strony Władz 
Miasta.
Bardzo proszę o wszelkie informacje o statusie na-
szej drogi wraz z terminem realizacji utwardzenia.
Z poważaniem

Maciej Bańczaszek

Odpowiedź
Miasto Luboń zleciło zaprojektowanie drogi w ul. 
Juranda w 2017 r. Ze względu na nieuregulowany 
stan prawny nieruchomości konieczna była zmia-
na procedury uzyskania decyzji zezwalającej na 
prowadzenie robót z  pozwolenia na budowę na 
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
Zgodnie z początkową koncepcją w ul. Juranda 
miała powstać tzw. pieszo-jezdnia. Rozwiązanie 

takie nie uzyskało pozytywnego zaopiniowania 
w  Starostwie Powiatowym. W  konsekwencji 
konieczne było wystąpienie do Ministra Infra-
struktury o zgodę na odstępstwo od warunków 
technicznych, której to Miastu nie udzielono. 
W związku z powyższym konieczne było prze-
projektowanie i uzyskanie kolejnego zaopinio-
wania oraz zgody Ministra Infrastruktury na 
odstępstwo od warunków technicznych. Zgodę 
tę uzyskano w listopadzie 2018 r.
W wyniku zmiany geometrii drogi powstały 
kolizje projektowanej jezdni z sieciami elektro-
energetyczną i telekomunikacyjną i muszą zostać 
dodatkowo opracowane projekty ich usunięcia. 
Projektant jest obecnie w  trakcie uzyskiwania 
warunków technicznych od gestorów wszystkich 
mediów i opracowywania projektów branżowych.
Wymienione powyżej elementy wpłynęły zna-
cząco na wydłużenie prac projektowych. Reali-
zacja przedmiotowej inwestycji możliwa będzie 
po uzyskaniu ostatecznej decyzji zezwalającej na 
realizację inwestycji drogowej oraz po zapewnie-
niu środków finansowych w  budżecie miasta. 
Zdajemy sobie sprawę, że chcieliby Państwo 
poznać konkretną datę budowy ul. Juranda, ale 
przed uzyskaniem ostatecznej decyzji (ZRID) 
nie mamy możliwości jej podania. Chcielibyśmy 
jednakże Państwa zapewnić, iż ulica Juranda bę-
dzie utwardzona.

oprac. Elżbieta Nytko-Flieger
Biuro Majątku Komunalnego

List do redakcji

Czekają na utwardzenie
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W ramach Dni Zdrowia w  Luboniu 
zorganizowanych przez: Miasto, Stowa-
rzyszenie „Pozytywny Luboń” oraz Bi-
bliotekę Miejską wraz z Fundacją Ronal-
da McDonalda, w mobilnym ambulansie 
zaparkowanym przy remizie OSP prze-
badano pod kątem profilaktyki nowo-
tworowej 140 lubońskich dzieci w wieku 
od 9 miesięcy do 6 lat. Przedsięwzięciu 
towarzyszyły tematyczne wykłady, po-
kazy i stoiska

O fundacji
Fundacja Ronalda McDonalda jest or-
ganizacją pożytku publicznego, która 
została założona w 2002 r. przez McDo-
nald’s Polska jako Organizacja Pożytku 
Publicznego – samodzielna, niezależna 

jednostka podlegającą Ministerstwu 
Zdrowia. Jej Polski Ambulans od 14 lat 
służy realizacji ogólnopolskiego progra-
mu „Nie nowotworom u dzieci”, w ra-
mach którego z profilaktyki USG na jego 
pokładzie skorzystało ponad 64  000 
maluchów.

Dzień I
W niedzielę, 7 kwietnia, o godz. 10 roz-
poczęto bezpłatne i bezbolesne badania 

dzieci. Przeprowadzali je lekarze radio-
lodzy w asyście wolontariuszy – pracow-
ników McDonald’s Polska z restauracji 
w Poznaniu oraz opiekuna ambulansu. 
Obok swoje stanowisko miała Drużyna 
Szpiku zapewniająca dzieciom oczeku-
jącym na badanie oraz przebadanym 
wspaniałą zabawę. Każde dziecko otrzy-
mało pamiątkowy dyplom i  „Pakiet 
dzielnego pacjenta”. W samo południe 
Dni Zdrowia otworzyła burmistrz Mał-
gorzata Machalska w asyście współorga-
nizatorek imprezy: Małgorzaty Antko-
wiak, Agnieszki Begier i  Anny Berna-
ciak. W  czasie gdy przeprowadzano 
badania w ambulansie, w pobliskiej Bi-
bliotece odbywały się m.in. warsztaty dla 
dzieci „Ogród w doniczce”, pokazy oraz 
tematyczne wykłady. Na piętrze funk-
cjonowały stanowisko lubońskiej Porad-
ni Lekarza Rodzinnego C.M. „Orchidea” 

Radosne Dzieciństwo

n
W niedzielne południe Dni Zdrowia otworzyła burmistrz Małgorzata Machalska   
fot. Paweł Wolniewicz

n
Na pokładzie mobilnego ambulansu   
fot. Paweł Wolniewicz

oraz Klub Zdrowego Trybu Życia, nato-
miast na parterze udzielały się „Fanabe-
rie”. Przy remizie ratownik, radny Bog-
dan Tarasiewicz, prowadził zajęcia z za-
kresu udzielania pierwszej pomocy. 
Dzień, w którym przebadano 70 dzieci 
zakończył koncert w wykonaniu zespo-
łów Szkoły Muzycznej T. Burton.

Dzień II
W poniedziałek, 8 kwietnia, przebadano 
kolejne 70 dzieci. W międzyczasie w Bi-
bliotece Miejskiej odbywały się ciekawe 
wykłady, pokazy i warsztaty, będące dużą 
frajdą dla dzieci. Powodzeniem cieszy-
ły się warsztaty „Wianek wielkanocny” 
i „Zajączek wielkanocny”. Po południu 
podsumowano dwudniowe przedsię-
wzięcie, po czym odbył się koncert Wuj-
ka Ogórka.

PAW

n
Jak udzielić pierwszej pomocy – instruował ratownik, Bogdan Tarasiewicz. Asysto-
wała Drużyna Szpiku   fot. Paweł Wolniewicz

Organizatorki Anna Bernaciak i Mał-
gorzata Antkowiak dziękują wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczy-
nili się do zaistnienia akcji.

Qn Przechodzę często obok zaniedbanej działki naprzeciw Zakładów 
Ziemniaczanych przy ul. Armii Poznań, którą opisano w poprzednich 
„Wieściach” (str. 14). Mnie również zawsze ciekawiło, kto jest jej go-
spodarzem? Po lekturze notki w „WL” zajrzałem do geomapy, by się 
przekonać, do kogo należy grunt położony pomiędzy nieruchomo-
ścią „Spójni” i budynkiem komunalnym? Czyżby żaden z tych podmiotów nie był 
zainteresowany tą działką? Jeśli nawet nie, to z pewnością władze znają właściciela.
Przy okazji wglądu w geomapę zauważyłem, że działka z budynkiem komunalnym 
(Armii Poznań 66) nie została zaznaczona jako własność miasta (zgodnie z legendą 
– na zielono). Czy należy do kogoś innego, czy też to przeoczenie?    (tel.)

Odp.: Informuję, że działka nr 148/2 znajdująca się pomiędzy nieruchomościami 
położonymi przy ul. Armii Poznań 66 i  Armii Poznań 64 jest własnością osób 
prywatnych. Nabycie przedmiotowego gruntu, z uwagi na nieuregulowany stan 
prawny i brak danych o współwłaścicielach nieruchomości zapisanej w zamkniętej 
już księdze wieczystej, jest niemożliwe.
Budynek komunalny położony przy ul. Armii Poznań 66 wchodzi w skład miesz-
kaniowego – komunalnego zasobu Miasta Luboń, przy czym właścicielem gruntu 
są osoby fizyczne. W związku z powyższym przedmiotowa nieruchomość nie zo-
stała zaznaczona w Systemie Informacji Przestrzennej jako własność Miasta Luboń.

oprac. Mateusz Olejniczak
Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

Do kogo należą te działki?
W ub. miesiącu na str. 24 zamieści-
liśmy informację o budowie muld na 
ul. Lipowej pomiędzy ul. Poniatow-
skiego i  Szkolną napisaną z  punktu 
widzenia obywatela. Po publikacji 
otrzymaliśmy telefoniczne sprosto-
wanie od przewodniczącego Komisji 
Komunalnej Rady Miasta, Andrzeja 
Okupniaka, dotyczące m.in. wymia-
rów zastosowanych progów zwalnia-
jących, które posłużyły autorowi 
artykułu do obliczenia przybliżonej 
powierzchni zerwanego przy tej oka-
zji, nowego asfaltu.
Po dokładnym zmierzeniu okazuje się, 
że każda z  6.  posadowionych muld 
liczy ok. 2,50 x 4,75 m (wcześniej po-
dano: około 2 x 3,5 m), tak więc łącz-
na powierzchnia skutej warstwy bitu-
micznej wynosi nie 40, a ponad 70 m2.
Radny wyjaśnił też, że tę powszechnie 
stosowaną metodę wykonania progów 

wykorzystuje się, bo jest tańsza, 
a  w  tym przypadku była technicznie 
jedyną możliwą. Co do sugestii, którą 
umieściliśmy pod zdjęciem, na temat 
wykorzystania zniszczonego asfaltu na 
ulicach gruntowych (gdyby materiał 
został sfrezowany, a nie skuty), w opar-
ciu m.in. o przepisy Ministra Środo-
wiska A. Okupniak poinformował, że 
pofrez jest traktowany jako niebez-
pieczny odpad i nie może służyć temu 
celowi.

(HS)

PS   Mierząc ul. Lipową na potrzeby 
niniejszego materiału zostaliśmy po-
proszeni przez przejeżdżającego kie-
rowcę o zamieszczenie informacji, że 
pobudowanie 6. muld na tak krótkim 
odcinku to skandal w obliczu potrzeb 
mieszkańców pozbawionych utwar-
dzonych dróg.

Nowe po nowym cd.
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w  nazwisku i  orzełkiem bez korony 
(piastowski – wzór z  krzyża powstań-
czego 1957 r.).
Rodzina domaga się powrotu tej pierw-
szej – dobrej tabliczki, dopytuje o gra-
nice interwencji, bez wiedzy i  zgody 
rodziny, na prywatnym skrawku ziemi, 
na którym znajduje  się grób. Zniknię-
ciem tabliczki z grobu Marcina Grafki 
interesuje się też fundator, czyli Wiara 
Lecha oraz Muzeum Powstania Wielko-
polskiego, którzy czekają na wyniki 
„dziennikarskiej interwencji”.
Podążając lokalnym tropem fundowania 
kamiennych tablic powstańczych na 
żabikowskim cmentarzu, skontaktowa-
liśmy się z przedstawicielem Lubońskie-
go Bractwa Kurkowego, organizatora 
akcji. Okazało się, że w  tegorocznej, 
trzeciej już akcji znakowania grobów 
powstańczych znalazł się Marcin Grafka. 
Jak nas zapewniano, przed wykonaniem 
tablic, standardowo sprawdza  się czy 
przypadkiem rodzina nie zadbała już 
o odpowiednie oznakowanie, wówczas 
mogiłę skreśla się z  listy. W tym przy-
padku, albo tabliczki nie było podczas 
weryfikacji, albo ten grób musiano prze-
oczyć. Obiecano, że przy najbliższej 
akcji montażu nowych, która ma nastą-
pić w przeciągu kilku tygodni, tabliczka 
zostanie zamieniona na poprawną. Jeśli 

odnajdzie się ta pierwsza, to powróci na 
swoje miejsce. Sytuację będziemy mo-
nitorowali.
Organizatorzy akcji znakowania luboń-
skich mogił powstańczych przepraszają 
za powstałe problemy.

PPR

LUDZKIE SPRAWY

Do redakcji „Wieści Lubońskich” zgło-
siła  się rodzina powstańca wielkopol-
skiego Marcina Grafki, którego biogram 
opisywaliśmy w wydanych przez Stowa-
rzyszenie „Forum Lubońskie” książkach 

poświęconych temu zrywowi z  1918-
1919 roku. Poproszono nas o dzienni-
karskie wyjaśnienie, dlaczego na żabi-
kowskim cmentarzu wymieniono ta-
bliczkę przy grobie dziadka powstańca, 
którą przed kilku laty ufundowała „Wia-
ra Lecha” – kibice poznańskiego klubu 
piłkarskiego w porozumieniu – z Mu-
zeum Powstańców Wielkopolskich. Na 
dowód, dosłano do redakcji zdjęcie wy-
konane przed 3. lub 4. laty, tuż po wko-
paniu tabliczki. Odwiedzając wiosną tego 
roku żabikowski cmentarz z niedowie-
rzaniem i zdziwieniem krewni spostrze-
gli błąd w nazwisku. Zamiast litery „f ” 
(Grafka) było ł” (Grałka). Po powrocie 
do domu i  sprawdzeniu ze zdjęciem 
wykonanym przed laty okazało się, że to 
zupełnie inna, nowa płytka upamiętnia-
jąca dziadka. Pierwotna, ufundowana 
przez kibiców Lecha Poznań, miała po-
prawnie brzmiące nazwisko, była wygra-
werowana na ciemniejszym, bardziej 
jednolitym w  strukturze kamieniu, 
a orzełek umieszczony centralnie miał 
koronę – był taki, jakiego w 1918 r. no-
sili na czapkach powstańcy. Podmienio-
na tabliczka z innego kamienia, z błędem 

Ingerencja

n
Grób powstańca Marcina Grafki z ufun-
dowaną przed kilkoma laty przez Wiarę 
Lecha oraz Muzeum Powstania Wielko-
polskiego, kamienną tabliczką   fot. 
Krystyna Kruszona

n
Mogiła powstańcza z zamienioną ta-
bliczką i niepoprawną pisownią nazwi-
ska – Grałka (23.04.2019 r.)   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

Qn Przeczytałem w  kwietniowym nu-
merze „WL” (str. 23) odpowiedź na py-
tanie dotyczące nadawania nazw uli-
com prywatnym, i nadal nie wiem kto, 
w jakich okolicznościach i kiedy może 
wnioskować o nazwę dla swojego gruntu 
– drogi? Czy dotyczy to również drogi 
służebnej?       (Zbigniew W.)

Odp. Zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym, do wyłącznej właściwości 
Rady Gminy należy również podejmo-
wanie uchwał nadających nazwy dla dróg 
wewnętrznych. Należy jednak pamiętać, 

że nadanie nazwy drodze 
niepublicznej może nastą-
pić wyłącznie na wniosek 
i  za zgodą właściciela. 
Zgodnie z  przepisami, 
drogi niezaliczone do żadnej z kategorii 
dróg publicznych i  niezlokalizowane 
w pasie drogowym tych dróg są drogami 
wewnętrznymi. W celu nadania nazwy 
ulicy bardzo proszę o bezpośredni kon-
takt z Urzędem Miasta w Luboniu.

oprac. Mateusz Olejniczak
Kierownik Wydziału Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

Nazwa dla ulicy prywatnej
Przy ul. Żabikowskiej 49 (dom pp. Sza-
franów) funkcjonuje od niedawna sklep 
z  galanterią damską i  męską. Prze-
niósł się tu z pobliskiego pasażu handlo-
wego. Oferuje klientom: torebki, torby 

podróżne, portfele, plecaki, paski, wa-
lizki podróżne, rękawiczki itp. Jest czyn-
ny od poniedziałku do piątku 
w godz. 9 – 17, a w soboty 9 – 14.

Natalia

Galanteria

n
Sklep z galanterią przy ul. Żabikowskiej   fot. Natalia

Rodzimy się piękni w promieniach Słoń-
ca w strumieniach deszczu i w płatkach 
śniegu, by zacząć życie nie znając końca, 
jak białe łabędzie płyniemy do brzegu
Pływamy parami czasem samotnie żyje-
my w  stadzie, jak w  wielkiej Rodzinie 
spędzamy chwile smutne i radosne, a czas 
jak ta woda umyka wciąż płynie
Gdy zmierzch nadejdzie i  noc obudzi, 
spoczniemy razem wśród traw zieleni, 
łabędzi śpiew do snu nas przytuli białymi 
skrzydłami uniesie nad Ziemię.

Autorką wiersza i  fotografii jest lubo-
nianka, Mariola Kaźmierczak, należąca 
do Koła Literackiego Miasta Poznań

Drugi brzeg

Łabędzie na Kocich Dołach, wiosna 
2019   fot. Mariola Kaźmierczak

n

Potrzebna krew! 
Twoja także
Brak krwi niejednokrotnie decyduje o życiu. Nie czekajmy, aż będziemy w potrze-
bie! Pomóżmy innym i sobie!
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Lubonianka” apeluje do wszystkich ludzi 
dobrej woli o oddawanie krwi w dowolnym punkcie krwiodawstwa (przynajmniej 
raz do roku).
Szczegółowych informacji udziela prezes klubu Jerzy Zieliński – ul. Gen. Sikorskie-
go 23/4, tel. 509 801 524.
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„Forum Lubońskiego” nie wie, że zgod-
nie z polskim Prawem autorskim fizycz-
ne posiadanie przedmiotu w kolekcji nie 
jest równoznaczne z posiadaniem autor-
skich praw majątkowych do tego przed-
miotu, które, co do zasady, pozostają przy 
jego twórcy.

Art.  36 Prawa autorskiego stanowi, iż 
autorskie prawa majątkowe wygasną 
z  upływem siedemdziesięciu lat od 
śmierci autora. W przypadku, gdy mamy 
do czynienia z utworem, którego twórca 
nie jest znany, termin siedemdziesięcio-
letni rozpoczyna bieg z datą pierwszego 
rozpowszechnienia utworu. W przypad-
ku kartki pocztowej, wydanej przeszło 
100 lat temu, wszelkie prawa autorskie 
do niej dawno już wygasły. Co więcej, 
zgodnie z  obowiązującymi interpreta-
cjami prawnymi (powszechnie dostęp-
nymi w Internecie), jeśli w trakcie pro-
cesu digitalizacji opracowano zdjęcie 
archiwalne, usunięto jego niedoskona-
łości, poprawiono kolory czy w  inny 
twórczy sposób przetworzono daną fo-
tografię, możemy mieć do czynienia 
z nowym utworem, objętym standardo-
wą ochroną w rozumieniu prawa autor-
skiego. Ochrona prawna w takim przy-
padku przysługuje twórcy wykonanej 
reprodukcji, niezależnie od spełnienia 
jakichkolwiek formalności. Autorstwa 
tego rodzaju utworu, czy też samego 
faktu jego stworzenia nie trzeba rejestro-
wać, zgłaszać czy zastrzegać. Sam twór-
ca nie musi spełnić żadnych formalności, 
aby tego rodzaju praca była jego własno-
ścią i zyskała ochronę zgodnie z prawem 
autorskim.

Anonimowy autor opublikowanego „li-
stu” nie może mieć zatem, w rozumieniu 
praw autorskich, żadnych roszczeń do 
elektronicznych wersji pocztówki, którą 
„fizycznie” jakoby posiada w swojej ko-
lekcji. Jego prawo ogranicza się bowiem 
tylko do kartki papieru o wartości ko-
lekcjonerskiej. Jeśli anonimowy autor 
twierdzi inaczej, to znaczy, że albo nie 
rozumie uregulowań prawnych, albo 
usiłuje wykorzystywać cudze prawa au-
torskie do osobistych celów, co jest nie 
tylko naganne, ale także karalne.

W tym miejscu chcę wyjaśnić Państwu 
i wszystkim, którzy będą czytali ten list, że 
przygotowując opracowanie „Dziejów Zie-
mi Lubońskiej” przez wiele lat, dzięki 
uprzejmości wielu lubońskich rodzin, gro-
madziłam digitalizowane zdjęcia archiwal-
ne i dokumenty, dotyczące Lubonia, Lasku 
i Żabikowa, tworząc w ten sposób cenną 
bazę ikonograficzną. (Nie należy jej mylić 
z kolekcją, bo są to obiekty zarchiwizowa-
ne w  wersji elektronicznej!). Wydawca 
skorzystał z niej ilustrując „Dzieje Ziemi 
Lubońskiej” (dla uproszczenia nazywając 
tę bazę „zbiorem autorki”).

Kompetentny redaktor naczelny, rzetel-
nie wykonujący swoją pracę, powinien 
rozumieć „drobną różnicę” (faktyczną 
i prawną) pomiędzy bazą ikonograficzną 
a kolekcją przedmiotów.

P. P. Ruszkowski nie chciał jednak do-
chować zapisanej w  prawie prasowym 
dziennikarskiej rzetelności, nie chciał 
niczego wyjaśniać, ponieważ P. P. Rusz-
kowski doskonale zdawał sobie sprawę 
ze skutków publikacji tego rodzaju listu. 
Z  premedytacją opublikował bezpod-
stawne oskarżenia, wysuwane przez 
„anonima” pod moim adresem, dosko-
nale wiedząc, że nie będę mogła się obro-
nić. (Obrona, w postaci przysługującego 
mi prawa do sprostowania, nie gwaran-
tuje, że ta sama grupa czytelników, któ-
ra wcześniej czytała zamieszczony pasz-
kwil, przeczyta również sprostowanie.)

Dla uzmysłowienia Państwu, z  jak po-
ważną sytuacją, za sprawą P. P. Ruszkow-
skiego, macie Państwo do czynienia, 
przytoczę fragment uzasadnienia prece-
densowego wyroku Sądu Najwyższego 
z dnia 17 października 2001 r. (IV KKN 
165/97), gdzie stwierdzono, iż:

(…) Zarzut postawiony publicznie 
musi obiektywnie służyć obronie spo-
łecznie uzasadnionego in-
teresu. (…) Nie leży nato-
miast w społecznie uzasad-
nionym interesie rozpo-
wszechnianie niesprawdzo-
nych i niezweryfikowanych 
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Qn Jako sąsiedzi siłowni zorganizowa-
nej w LOSiR-ze od strony ul. Kołłątaja 
mamy już dosyć uciążliwego hałasu do-
biegającego stamtąd od godz. 6 do 22. 
Ciężary i inne sprzęty zrzucane z wy-
sokości przez podnoszących powodują 
huk nie do zniesienia. Nie można się 
wyspać ani funkcjonować normalnie. 
Jak miasto zamierza rozwiązać ten pro-
blem, który już zgłaszaliśmy?

Odp.: Z poczynionych przez Spółkę usta-
leń wynika, że obecny użytkownik części 
obiektu znajdującego się w tzw. owalu, 
w  której funkcjonuje siłownia, swoją 
działalność prowadzi w wysokim stan-
dardzie, odpowiadającym wymogom jej 
specyfiki. Treningi w  klubie „Rankor” 
mają charakter treningu funkcjonalnego, 

przybliżonego do Crossfit, Strongman, 
Trójbój siłowy, Gimnastyka sportowa, 
Kettlebell itp. Do treningu stosowany 
jest sprzęt wysokiej jakości, dedykowany 
do danej dyscypliny. Np. talerze (obcią-
żenia) zakładane na sztangi w treningu 
dwuboju olimpijskiego są typu „bumper” 
(otoczka z gumy wokół stalowego rdze-
nia, wygłusza uderzenia przy upuszcza-
niu ciężarów z wysokości). Dodatkowo 
posadzka betonowa jest zabezpieczona 
specjalną podłogą gumową o grubości 
2 cm, przeznaczoną do treningu „uda-
rowego” (upuszczanie ciężkich przed-
miotów). Opisany rodzaj treningów oraz 
wyposażenia jest typowy dla większości 
aktualnie działających siłowni. Na przy-
kład popularne kluby „Fabryka Formy” 
są zlokalizowane w znacznej części na 

Mieszkańcy pytają

Hałas z siłowni
stropach obiektów handlowych, gdzie 
w sąsiedztwie (piętro niżej) znajdują się 
obiekty handlowe, czy banki. Prowadzo-
ne treningi i używany sprzęt nie wpły-
wają negatywnie na „sąsiadów”. Ponad-
to przed otwarciem klubu została na 
całej powierzchni strefy funkcjonalnej 
wymieniona posadzka żelbetowa. Za-
stosowano płytę z betonu B40 z zbroje-
niem z włókna rozproszonego o grubo-
ści 30  cm, podbudowie ze styropianu 
posadzkowego o grubości 10 cm. W oce-
nie RANKOR ATLETICS, zgłoszone 
zastrzeżenia co do hałasu i  drgań są 
trudne do wyobrażenia, z uwagi na fakt, 
iż ćwiczenia wykonywane na terenie 
klubu, specjalnym sprzętem, na specjal-
nej podłodze i posadzce, nie powinny 
wywoływać problemów.
Proponujemy przeprowadzenie wizji 
lokalnej w Państwa domach i wykonanie 
z udziałem RANKOR ATLETICS prób 
udarowych w różnych wariantach i z róż-
nym sprzętem. Propozycja taka wymaga 

Państwa zgody i wcześniejszego zorga-
nizowana odpowiedniej ilości klubowi-
czów do wspomnianych wyżej prób oraz 
wytypowania osoby zawodowo pracu-
jącej w ocenie hałasu, która będzie w sta-
nie dokonać profesjonalnej oceny jego 
występowania oraz ewentualności jego 
przekraczania ponad przeciętną miarę. 
W  przypadku potwierdzenia hałasu 
i jego nadmierności ze strony kierowanej 
przeze mnie Spółki, jak i użytkownika 
obiektu, tj. RANKOR ATLETICS, zosta-
ną podjęte niezwłocznie działania zmie-
rzające do jego eliminacji lub maksy-
malnego ograniczenia.
Stąd też prosimy o kontakt osobisty lub 
telefoniczny z panem Maciejem Kędzio-
rą – pracownikiem LOSiR Sp. z  o.o., 
celem poczynienia stosownych ustaleń 
w  zakresie terminu przeprowadzenia 
zaproponowanej wizji lokalnej.

oprac. Michał Kosiński
Prezes LOSiR Sp. z o.o.

Do Stowarzyszenia Kulturalno-Oświa-
towego „Forum Lubońskie” 
wydawcy miesięcznika  
„Wieści Lubońskie”,

w sprawie publikacji pomówień i naru-
szania dobrego imienia

Szanowni Państwo!
Zwracam  się do Państwa w  otwartym 
liście, ponieważ jako wydawca ponosicie 
odpowiedzialność prawną za skutki dzia-
łalności etatowego redaktora naczelnego 
miesięcznika „Wieści Lubońskie”, Piotra 
Pawła Ruszkowskiego. Chcę również, by 
szeroka opinia publiczna zapoznała się 
ze szkodliwymi i  budzącymi niesmak 
machinacjami Piotra Pawła Ruszkow-
skiego, do których wykorzystuje łamy 
prasy lokalnej.

Otóż w ostatnim numerze periodyku 
„Wieści Lubońskie” (z kwietnia 2019 r.) 
redaktor naczelny opublikował „List 
do redakcji”, pod intrygującym tytułem 
„Tak się nie robi”. W „liście” anonimo-
wy autor naruszył moją godność oso-
bistą i  dobre imię, pomawiając mnie 
o kradzież praw do publikacji zdjęcia 
archiwalnej kartki pocztowej, której 
jakoby jest właścicielem. W tekście tym 
pojawiły  się również, obliczone na 
niewiedzę czytelników insynuacje, że 
anonim, jako właściciel przedmiotu, 
ma prawo do dysponowania elektro-
niczną wersją kartki pocztowej, wyko-
rzystaną przeze mnie w  publikacji 
„Dzieje Ziemi Lubońskiej”.

Nieprawdziwe zarzuty zawarte w „liście” 
zostały przez redaktora naczelnego legi-
tymizowane przez publikację bez jakie-
gokolwiek komentarza, mogącego na-
świetlić poruszaną sprawę.

Było to działanie zamierzone i  celowe, 
wynikające ze złej woli P. P. Ruszkowskie-
go, który wykorzystał okazję, by rękoma 
„anonima” zbrukać moje nazwisko!

W oparciu o istniejące w Polsce regula-
cje prawne, stwierdzam z całą stanow-
czością, że „List do redakcji”, o którym 
mowa, w całości opiera się na rzeczywi-
stej (lub udawanej) niewiedzy autora 
i niekompetencji, a raczej złej woli re-
daktora naczelnego.

Tekst „listu” stanowi de facto próbę pod-
ważenia wartości mojej publikacji i spro-
wadzenia mojej osoby do poziomu mało 
znaczącej kombinatorki. P. P. Ruszkowski 
za pomocą „anonima” celowo wprowadził 
czytelników w błąd, nagłośniając wydu-
mane zarzuty, czego konsekwencją jest 
naruszenie zaufania do mojej fachowości 
i rzetelności zawodowej.

Nie pozwolę na to!

Etatowy redaktor naczelny każdego cza-
sopisma ma obowiązek nie tylko znać 
prawo prasowe, ale także podstawy pra-
wa autorskiego, obowiązującego w na-
szym kraju.

Niewiedza P. P. Ruszkowskiego (bez 
znaczenia – rzeczywista czy udawana, 
jego nierzetelność, oraz brak staranności 
zawodowej, zaprezentowane przy okazji 
szkalującej mnie publikacji, nie zwalnia 
Państwa, jako wydawcy, z odpowiedzial-
ności karnej!

W przypadku „Listu do redakcji”, w któ-
rym wymienia się mnie z imienia i na-
zwiska, chodzi o  odpowiedzialność za 
zniesławienie w  prasie, przewidywaną 
przez art. 212 kodeksu karnego.

Sprawca, który opublikował „list” 
w „Wieściach Lubońskich” swoją wypo-
wiedzią celowo mnie pomówił i z pre-
medytacją zniesławił, a zrobił to wszyst-
ko za przychylnością i zgodą P. P. Rusz-
kowskiego. Nie można bowiem domnie-
mywać, że redaktor naczelny „Wieści 
Lubońskich”, oficjalnie chlubiący  się 
publikacjami, wydawanymi pod szyldem 

List otwarty
Przedruk z www.echolubonia.pl

cd.  
na str. 
28
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trudnym do zaakceptowania, szczegól-
nie przez kolekcjonerów uwrażliwionych 
na nadużywanie pojęcia „zbiór własny”, 
jest stosowanie takiego znaczenia dla 
posiadania jedynie elektronicznej wersji 
(zdjęcia, skanu) jakiejś rzeczy. Ponadto 
takie niefrasobliwe, niejako skrótowe, 
stosowanie pojęcia „zbioru” wprowadza 
czytelnika w błąd.

W „Liście otwartym” tłumaczy Pani, 
że zdigitalizowane zdjęcia archiwalne 
i dokumenty tworzące Pani cenną bazę 
ikonograficzną, wydawca książki, czyli 
Ośrodek Kultury w Luboniu, dla uprosz-
czenia nazwał „zbiorem autorki”. Czyż 
nie w  tym właśnie uproszczeniu tkwi 
szkopuł!? Czy z takim uproszczeniem się 
Pani zgadza, tak jest dobrze, poprawnie?

Przywołuje też Pani w swoim wywodzie 
prawo autorskie, które dopuszcza autor-
stwo, cytując za „Listem otwartym” – jeśli 
w trakcie procesu digitalizacji opracowano 
zdjęcie archiwalne, usunięto jego niedo-
skonałości, poprawiono kolory czy w inny 
twórczy sposób przetworzono daną fotogra-
fię, możemy mieć do czynienia z nowym 
utworem, objętym standardową ochroną 
w  rozumieniu prawa autorskiego. Czy 
w opisanej w „Liście do redakcji” ilustra-
cji ze str. 166 książki mamy do czynienia 
z taką autorską ingerencją? Nie przytacza 
Pani żadnych konkretnych argumentów 
twórczej ingerencji w ilustrację omawianej 
widokówki. Czy zastosowanie „korekty 
obrazu” poprzez zwykłe skadrowanie moż-
na uznać za twórczą autorską ingerencję? 

Niech czytelnicy 
ocenią to sami.

Zarzuca też Pani 
anonimowość 
autorowi „Listu do redakcji” oraz ko-
rzystanie z niej – redaktorowi naczelnemu 
„WL”. W obszernym „Liście otwartym” 
nie podaje Pani jednak źródła pozyska-
nia obrazu tej unikatowej pocztówki, co 
mogłoby stanowić ważny kontra dowód 
do treści „Listu do redakcji” oraz być 
podstawą zamieszczenia np. sprostowania 
czy stosownego komentarza.

Po rozpatrzeniu, Zarząd Stowarzyszenia 
nie widzi podstaw do nakazania redak-
torowi naczelnemu zamieszczenia ofi-
cjalnych przeprosin na łamach „Wieści 
Lubońskich”, których domaga  się Pani 
w „Liście otwartym”.

Nie będziemy odnosić  się do wyraża-
nych przez Panią Izabellę Szczepaniak, 
autorkę „Listu otwartego”, emocjonalnych 
wątków, epitetów czy charakterystyk re-
daktora naczelnego „Wieści Lubońskich” 
Piotra P. Ruszkowskiego w tymże liście 
zawartych, gdyż nie jest naszą intencją 
potęgowanie sporów czy wywoływanie 
nieporozumień.

Zarząd Stowarzyszenia  
Kulturalno-Oświatowego  

„Forum Lubońskie”

Treść odpowiedzi została przesłana też do 
autorki „Listu otwartego” i na strony www.
echolubonia.pl z prośbą o opublikowanie

LUDZKIE SPRAWY

informacji. Wręcz przeciw-
nie, ważkim interesem spo-
łecznym jest to, aby arty-
kuły epatujące czytelnika 
sensacyjnymi informacja-

mi, oparte na pogłoskach i plotkach, 
nie powodowały frustracji społeczeń-
stwa. (…) Niezbywalne prawo do 
krytyki, posiadane przez dziennika-
rzy, wywodzące się z Konstytucji RP 
i  dobitnie podkreślone w  treści 
art. 41 ustawy – prawo prasowe, nie 
jest bowiem nieograniczone i  nie 
może być rozumiane jako prawo sta-
wiania gołosłownych bądź niedosta-
tecznie sprawdzonych zarzutów. 

Działaniem w  obronie społecznie 
uzasadnionego interesu jest bowiem 
tylko takie działanie, które faktycznie 
temu interesowi służy. Społecznie 
uzasadniony interes nie może być 
rozumiany w  sposób abstrakcyjny, 
jest pojęciem konkretnym i  musi 
wynikać z  określonej sytuacji, wy-
magającej obrony tego interesu”.

Mając na uwadze powyższe, mam na-
dzieję, że Państwo, jako wydawcy mie-
sięcznika „Wieści Lubońskie” zweryfi-
kujecie „dziennikarskie dokonania” 
swojego redaktora naczelnego, który 
w  sobie tylko pojętym celu epatuje 
czytelników pomówieniami i bezinte-
resowną zawiścią.

List otwarty

cd.  
ze str. 
27

Redaktor P. P. Ruszkowski, którego 
postawa dziennikarska budzi moją 
głęboką odrazę, być może sądzi, że 
obrzucanie kogoś błotem za pomocą 
„anonimowego autora” jest bezkarne 
(bo przecież pomawiał nie on, tylko 
jakiś „anonim”), dlatego niniejszym 
informuję Państwa, że zgodnie z Pra-
wem prasowym Art.  38.1. Odpowie-
dzialność cywilną za naruszenie prawa 
spowodowane opublikowaniem mate-
riału prasowego ponoszą autor, redak-
tor lub inna osoba, którzy spowodo-
wali opublikowanie tego materiału; nie 
wyłącza to odpowiedzialności wydaw-
cy. W zakresie odpowiedzialności ma-
jątkowej odpowiedzialność tych osób 
jest solidarna.

Domagam  się zatem, byście Państwo, 
jako wydawca, nakazali redaktorowi 
naczelnemu zamieszczenie oficjalnych 
przeprosin na łamach „Wieści Luboń-
skich”.

Od tej chwili redaktor P.P. Ruszkowski 
może mi się już nie kłaniać!

Autorka „Dziejów Ziemi Lubońskiej”
Izabella Szczepaniak

doktor nauk humanistycznych
w dziedzinie archeologii,

historii i prahistorii

Treść listu została opublikowana tylko 
na www.echolubonia.pl. Do 13 maja nie 
została przesłana do zainteresowanych.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia za-
poznali się z treściami „Listu otwartego” 
oraz „Listu do redakcji” opatrzonego ty-
tułem „Tak się nie robi” zamieszczonego 
w  kwietniowym wydaniu Niezależnego 
Miesięcznika Mieszkańców na str. 40.
Nie może być mowy, jak pisze Pani w „Li-
ście otwartym” o, jakoby (rzekomym) 
posiadaniu przez autora listu omawia-
nej pocztówki, gdyż jak sam stwierdza 
w swoim liście, posiada ją w sposób re-
alny i fizyczny. Zatem nie może być też 
mowy o  rozpowszechnianiu niespraw-
dzonych i niezweryfikowanych informa-
cji, czy przekazywaniu opinii publicznej 
sensacyjnych informacji opartych na po-
głoskach i plotkach. Redaktor naczelny 
Piotr P. Ruszkowski spotkał się z auto-
rem „Listu do redakcji”, zweryfikował 
zawarte w nim fakty, ponadto zadbał, by 
oryginał opisywanej pocztówki był do-
stępny w redakcji „Wieści Lubońskich”. 
Zaznaczono to w materiale prasowym 
i  każdy może zweryfikować oryginał 
pocztówki z  zamieszczoną na str.  166 
książki „Dzieje Ziemi Lubońskiej” ilu-
stracją (zapraszamy do siedziby redakcji 
„WL” i Stowarzyszenia „FL”).

Meritum materiału prasowego zamiesz-
czonego w „WL” nie jest zakaz publikacji 
widoku starej pocztówki, lecz wskazanie 
wyjątkowości tego właśnie unikatowego 
egzemplarza wykorzystanego w książce, 
który nie może być Pani własnością, jak 
głosi podpis pod ilustracją na 166 stro-
nie książki: zbiory Izabelli Szczepaniak. 
Powszechnie wyraz „zbiory” rozumia-
ny jest jako fizyczna własność, kolekcja 
w  czyimś posiadaniu. Słownik Języka 
Polskiego (SJP) także dość jednoznacz-
nie definiuje pojęcie „zbiór” – zespół 
przedmiotów gromadzonych, zbieranych 
ze względu na ich wartość artystyczną, 
naukową, historyczną; kolekcja. Zbiory 
archeologiczne, etnograficzne, numizma-
tyczne. Zbiory biblioteczne, muzealne. 
Zbiory broni, rycin, sztychów. Są jeszcze 
inne definicje zbioru, mniej nas tu inte-
resujące, w znaczeniach: rolniczym (np. 
zbiory plonów), literackim (np. zbiór 
wierszy), czy matematycznym (np. zbiór 
liczb). Podobnie jak SJP, pojęcie zbioru 
traktuje i  rozumie autor „Listu do re-
dakcji”. Tak też interpretuje to pojęcie 
redaktor naczelny „WL” oraz stosuje 
Stowarzyszenie „FL”, czego wyraz daje 
w swoich publikacjach. Rozumiemy, że 

Ad. Listu otwartego
Odpowiedź Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie”, 
wydawcy miesięcznika „Wieści Lubońskie”, na „List otwarty” autorki 
książki „Dzieje Ziemi Lubońskiej” – Izabelli Szczepaniak opublikowany na 
stronie www.echolubonia.pl (czytaj na str. 27)

n
Pocztówka jako ilustracja zamieszczona w książce „Dzieje Ziemi Lubońskiej” na 
str. 166 z opisem: Wieś Żabikowo, źródło ilustracji: zbiory Izabelli Szczepaniak

n
Dla porównania – oryginał dostarczony przez właściciela pocztówki wraz z „Listem do 
redakcji”, opublikowanym w kwietniowym wydaniu na str. 40
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Zawarta w tytule sentencja to hasło kam-
panii o  charakterze edukacyjno-profi-
laktycznym pn. „Narkotyki i dopalacze 
zabijają”, która ruszyła 2 kwietnia br. we 
wszystkich jednostkach Policji w kraju. 
Kampania ma na celu zwiększenie świa-
domości młodych ludzi na temat zagro-
żeń związanych z zażywaniem narkoty-
ków i ich nowych wersji, czyli tzw. do-
palaczy, w  tym konsekwencji zarówno 
zdrowotnych, prawnych, jak i społecz-
nych uzależnienia. Jednym z  istotnych 

elementów tego przedsięwzięcia jest 
prezentowany spot filmowy nawiązujący 
treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła 
przewodniego (patrz: www.policja.pl, 
zakładka: CBŚP). Istotą tych działań jest 
upowszechnienie wśród dzieci i  mło-
dzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń wy-
nikających z uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych.

st. sierż. Kinga Koluszenko
Zespół Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń 

Komisariatu Policji w Luboniu

„Szkoda Ciebie  
na takie patoklimaty”

Tradycyjnie już w Niedzie-
lę Miłosierdzia Bożego, 
która w tym roku przypa-
dła 28 kwietnia, w Zakonie 
Kaznodziejskim Ojców 
Dominikanów w Krakowie 
siedmiu braci, a  wśród 
nich pochodzący z luboń-
skiej parafii św. Jana Bo-
sko Dawid Grześkowiak, 
złożyli profesję wieczystą 
na ręce ojca prowincjała, 
Pawła Kozackiego, i  tym 
samym złączyli  się z Zakonem aż do 
śmierci.

Przepiękna uroczystość od-
była  się w  Bazylice Świętej 
Trójcy. Zgromadziła  się na 
niej najbliższa rodzina Da-
wida – rodzice i rodzeństwo 
– oraz wielu przyjaciół oraz 
znajomych, którzy sponta-
nicznie, za głosem serca oraz 
w dowód koleżeńskiej życz-
liwości otoczyli go w  tym 
szczególnym dniu i miejscu.
Dziękujemy Bogu za powo-
łanie Dawida do Zakonu 

Braci Kaznodziejów, które jest darem dla 
całego Kościoła i  dla wszystkich, do 

których Bóg będzie go posyłał ze swym 
przesłaniem. Prosimy naszego Pana, by 
uroczystość złożenia ślubów wieczystych 
stała się dla niego i jego braci okazją do 
odnowy miłości i zawierzenia Bogu, by 
umocniła ich w pokoju serca i radości 
płynącej z udziału w służbie Jego Króle-
stwa na ziemi. Niech Pan pomaga im 
wzrastać w  umiejętnościach i  służbie 
drugiemu człowiekowi, a także w jasnym 
świadectwie zakonnego życia wspólno-
towego. Niech towarzyszy im zawsze ze 
swą łaską, siłą i radością i niech prowa-
dzi pewnie na drodze ich życia.
Obecnie brat Dawid Grześkowiak OP 
przygotowuje  się do przyjęcia święceń 
diakonatu 18 maja 2019 r.

Sławomir Wojciak

Śluby wieczyste  
Dawida Grześkowiaka

n
Dominikanin Dawid 
Grześkowiak z parafii 
św. Jana Bosko w Lu-
boniu

n
Podczas składania ślubów wieczystych w Krakowie. Lubonianin Dawid Grześko-
wiak – 4. z lewej   fot. www Karol Sekowski

n
Moment składania ślubów przez Dawi-
da Grześkowiaka przed ojcem prowin-
cjałem Pawłem Kozackim

Nowy kierownik WSK
Od listopada ub. roku kierownikiem 
Wydziału Spraw Komunalnych WSK jest 
Mateusz Olejniczak, który zastąpił na 
tym stanowisku odchodzącą na emery-
turę Krystynę Ciszak. Ma 29 lat, pocho-
dzi z Puszczykowa, mieszka w Poznaniu. 
Jest absolwentem LO w Puszczykowie. 
W 2014 r. ukończył stacjonarne studia 
wyższe na UAM – Wydział Nauk Geo-
graficznych i Geologicznych, kierunek 
geografia, specjalność Kształtowanie 

Środowiska Przyrodniczego, gdzie uzy-
skał tytuł magistra. W  czasie studiów 
w  ramach wymiany przez rok kształ-
cił  się na Uniwersytecie w  Zagrzebiu, 
kierunek: geoekologia. W latach 2017-
2018 w ramach studiów podyplomowych 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Po-
znaniu ukończył kierunek: Organizacja 
i zarządzanie w administracji publicznej. 
Pierwsze kroki zawodowe stawiał pod-
czas odbywania praktyk i staży w: Sto-
warzyszeniu Metropolia Poznań, Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Poznaniu i Zakładzie Zagospodaro-
wania Odpadów w Poznaniu. Od 4. lat 
jest pracownikiem WSK lubońskiego 
magistratu. Początkowo zajmował  się 
głównie zagadnieniami administrowania 
pasem drogowym oraz zarządzaniem 
transportem publicznym. Przed rokiem 
awansował na stanowisko zastępcy kie-
rownika WSK, następnie w listopadzie 
ub. roku został szefem wydziału. Do jego 
głównych zadań należą: sprawy z  za-

kresu: gospodarki nieruchomościami, 
dróg publicznych i infrastruktury zlo-
kalizowanej w pasie drogowym, lokal-
nego transportu zbiorowego, gospo-
darki komunalnej, rolnictwa oraz 
gospodarowania odpadami komunal-
nymi. W  wolnych chwilach uwielbia 
podróżować, uprawiać sport. Intere-
suje się również literaturą.

Nowy pracownik WOZiK-u
Od kwietnia br. podinspektorem w Wy-

dziale Oświaty Zdrowia i Kul-
tury jest Małgorzata Kaczma-
rek, która zastąpiła na tym 
stanowisku Małgorzatę Antko-
wiak. Jest rodowitą lubonianką, 
absolwentką Szkoły Podstawo-
wej nr 2, V LO w Poznaniu oraz 
Wydziału Zarządzania i  Mar-
ketingu Politechniki Poznań-
skiej. Wcześniej pracowała 
w  Wydziale Spraw Obywatel-
skich lubońskiego magistratu. 
Na obecnym stanowisku zaj-
muje  się sprawami pożytku 
publicznego, placami zabaw 
i  gier, stypendialnym progra-
mem wspierania uzdolnionych 
uczniów oraz programami 
zdrowotnymi. W  wolnych 
chwilach spełnia się realizując 

życiowe hobby, którym jest bieganie. 
Należy do grupy biegowej LUCKY LU-
Zers.

PAW

Zmiany personalne 
w magistracie

n
Nowy szef Wydziału Spraw Komunalnych w lu-
bońskim Urzędzie Miasta – Mateusz Olejniczak   
fot. Paweł Wolniewicz

n
Małgorzata Kaczmarek – podinspektor 
w Wydziale Oświaty Zdrowia i Kultury   
fot Paweł Wolniewicz

Z historią – do nas!
Apel

Masz stare zdjęcia, dokumenty, przedmioty, którymi chciałbyś się podzielić z in-
nymi poprzez publikację, lub których chciałbyś się pozbyć? Nie wyrzucaj! Mogą 
mieć wartość historyczną związaną z Luboniem. Przynieś do siedziby Stowarzysze-
nia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie”, ul. Wschodnia 23A/62 (redak-
cja „Wieści Lubońskich”) lub zadzwoń (609 616 277, 609 616 290, 61 810 43 35), 
odbierzemy sami! Niezależnie od stanu zniszczenia, przyjmiemy, zdigitalizujemy, 
wykorzystamy w opracowaniach.

red



5/2019

30

LUDZIE

Czują je cały czas – utrudzone i popę-
kane serce. Matki niepełnosprawnych 
noszą ból, bezsilność i  lęk, marząc, by 
żyć o  jeden dzień dłużej od swojego 
dziecka.
Czytam wiersze jednej z nich, do których 
Ona, nie płacząc, powracać nie potrafi, 
i dociera do mnie głębia cierpienia obojga 
– matki i syna. Czy do Ciebie również?

Matki dzieci niepełnosprawnych
kariatydy
podtrzymujące strop
rodzinnego domu.

Z wypracowanym na twarzy
uśmiechem
i głęboko ukrytą w sercu
rozpaczą
spoglądają w przyszłość
której się boją.

Fatamorgana
zakładu opiekuńczego
poraża lękiem
ich wyobraźnię.

Matki
z pękniętym
i pracowicie posklejanym
sercem
uparcie pielęgnują
wątły kwiat nadziei.

Niepokorne wobec losu
rzucają wyzwanie
ludzkiej
obojętności i niewiedzy.

Świat się wymieszał
Michał urodził się jako zdrowe dziecko 
i do 3. lat rozwijał się normalnie. Śpie-
wał, recytował wierszyki, płakał i tulił się 
jak inne maluchy. W czwartym roku jego 
życia dały o sobie znać najpierw niewin-
ne, a potem coraz bardziej niepokojące 
zmiany. Zaczął chodzić na palcach, „gu-
bić” słowa, a  potem całe zdania, bez 
związku powtarzał wyrazy wypowiedzia-
ne przez innych (echolalia). Przestał 
słuchać poleceń, a na dysonans pomię-
dzy własnym światem i otoczeniem re-
agował krzykiem i autoagresją. W nocy 
nie spał, chciał się bawić, a rano rodzice 
musieli pójść do pracy. Bezradnie ob-
serwowali jego dziwne zachowania, na 
które nie umieli znaleźć odpowiedzi.

Dlaczego
zadajesz sobie
tyle bólu?

Uderzasz głową o ścianę
gryziesz palce
bijesz pięściami w czoło
napinasz swój krzyk
do granic ludzkiej
wytrzymałości.

Przeraża mnie podejrzenie
że twój ból fizyczny
ostry i namacalny
to ucieczka
od wewnętrznej udręki
której nikt
nie rozumie…

Autyzm bez pomocy
W latach 80. niewiele osób w  Polsce 
słyszało o tej chorobie. Nie było litera-
tury, specjalistów, asystentów osób nie-
pełnosprawnych i innych, jakże potrzeb-
nych rozwiązań, które w naszym kraju 
raczkują, a na Zachodzie już od dawna 
funkcjonują w postaci systemowej po-
mocy.
Nikt Michała nie rozumiał, lekarze roz-
kładali ręce, ordynowali leki psychotro-
powe, które pogorszyły jedynie stan 
zdrowia chłopca. Po pobycie Michała 
w szpitalu, około 6. roku życia postawio-
no diagnozę: autyzm. Czy to na podłożu 
metabolicznym, czy też na skutek braku 

lub nadmiaru jakichś chromosomów, 
u dziecka pojawiły się „zakłócenia kon-
taktów społecznych, emocjonalnych, 
w słownym i bezsłownym porozumie-
waniu się, w funkcjonowaniu wyobraź-
ni, stereotypowe zachowania i chorobli-
wie jednostronne zainteresowania” (to 
symptomy autyzmu podane za artyku-
łem mamy Michała pt. „O dzieciach 
autystycznych w Poznaniu”, który uka-
zał się w magazynie Środowiska Rodzi-
ców Dzieci Niepełnosprawnych Rucho-
wo „Tu jesteśmy” nr 3 1994 r.).
Rodzice Michała szukali po omacku. By 
zrozumieć sytuację i pomóc synowi, kon-
taktowali się z różnymi specjalistami, mię-
dzy innymi z fundacją „Synapsis” w War-
szawie. Na początku lat 90. dotarła do nich 
wieść o Stowarzyszeniu Pomocy Osobom 
Autystycznym w Gdańsku. Mama chłop-
ca pojechała tam w ferie zimowe, by spo-
tkać  się z  Małgorzatą, żoną Arkadiusza 
Rybickiego (zginął w katastrofie samolotu 
Tu 154 w Smoleńsku), która wychowywa-
ła autystycznego Antosia. Ta rozmowa 
wiele zmieniła. Pani Małgorzata opowie-
działa, jak założyć stowarzyszenie i dążyć 
do stworzenia dziennej placówki opiekuń-
czej. Wszelkie działania na rzecz dzieci 
cierpiących na tę nieznaną u nas chorobę 
wyrastały bowiem w oparciu o borykają-
ce się z nią rodziny. Po powrocie z Gdań-
ska pani Janina szukała kontaktów z ro-
dzicami z najbliższego otoczenia znajdu-
jącymi  się w podobnym położeniu. Tak 
powstało pionierskie w  naszym rejonie 
środowisko rodzin dzieci „zamkniętych 
w szklanych kulach”, a w końcu, w 1993 r. 
– Stowarzyszenie na Rzecz Osób Auty-

Posklejane serce
Rozmowa z matką dziecka niepełnosprawnego

stycznych w Poznaniu, którego przewod-
niczącą została Beata Troszczyńska. Ze-
brało  się kilkanaście rodzin z  Poznania 
i okolic, i co należy do rzadkości, były to 
rodziny pełne. Często zdarza się bowiem, 
że ojcowie przytłoczeni sytuacją, która ich 
przerasta, odchodzą…
Początkowo organizacja pozostawała bez 
miejsca, w którym można by otoczyć fa-
chową opieką chore dzieci. Pielgrzymki 
do władz Poznania przyniosły w  końcu 
skutek w postaci sypiącej się sali przy ul. 
Ratajczaka, w sąsiedztwie Teatru „Ósmego 
Dnia”, oraz skromnych środków pozwala-
jących na opłacenie terapeutów i psycho-
logów. Jedna z mam tłumaczyła na polski 
opracowania na temat autyzmu z języka 
angielskiego. Grupę rodzin skupionych 
w Stowarzyszeniu wsparła Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Pozna-
niu oraz Instytut Psychologii UAM. Pani 

Janina była sekretarzem i kro-
nikarzem organizacji. Funkcje 
te wypełniała z właściwą sobie 
rzetelnością, czego dowodem 
jest obszerna dokumentacja, 
którą zgromadziła.
W lokalu przy ul. Ratajczaka 
w Poznaniu można było zorga-
nizować raz w tygodniu ćwicze-
nia psychogimnastyczne dla 
podopiecznych (m.in. wg me-
tody Weroniki Sherborne). Po-
tem był mały lokal dla Stowa-
rzyszenia przy Ogniku oraz 
owocna współpraca z dyrekto-
rem Poznańskiego Zespołu 
Szkół Specjalnych nr  103, 
Krzysztofem Lauschem, przyja-
cielem i  nauczycielem dzieci 
niepełnosprawnych, dla którego 
potrzeby dziecka zawsze były 

najważniejsze. Jego pomoc okazała  się 
bezcenna.
W kwietniu 1994 r. udało się zorganizo-
wać w Instytucie Pedagogiki Specjalnej 
UAM ogólnopolską konferencję na temat 
autyzmu (3 dni zakończone dyskusją 
panelową), z udziałem specjalistów, m.in. 
Magdaleny Grodzkiej z Warszawy, która 
jako pierwsza w Polsce opisała przypadek 
autyzmu u chłopca. Pani Janina z Lubo-
nia, co odnotował „Biuletyn” stowarzy-
szenia w Gdańsku, spontanicznie zabra-
ła tam głos, który okazał się podsumo-
waniem dyskusji.
– Nie wiem, czy nie otrzymałam więcej, niż 
potrafiłam dać. Gdy pytam siebie, czego 
nauczył mnie Michał, dochodzę do wniosku, 
że jest to przede wszystkim bezinteresowność 
uczuć. Kocham go takiego, jakim jest i nie 
ma dla mnie znaczenia, czy mnie odepchnie, 
czy się ode mnie odwróci. Wierzę nadal, że 
jest w nim to, co kazało mu kiedyś, gdy był 
bardzo mały, objąć mnie i powiedzieć „ko-
cha”. Mimo jego uciążliwych zachowań, 
mimo zmęczenia, ani ja, ani mój mąż czy 
starszy syn nie wyobrażamy sobie życia bez 
Michała.
Mama chorego, lubońskiego chłopca 
pracowała w poznańskim Stowarzyszeniu 
przez 8 lat. Nabyte tam doświadczenie 
przydało się potem w tworzeniu podob-
nej organizacji w  Luboniu. W  2004  r., 
nie bez trudności, narodziło się Stowa-
rzyszenie Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym „Wspólna Droga”.

W wychowaniu autystycznego syna ro-
dzice Michała przez 22 lata byli zdani 
tylko na siebie. Po latach ciężkich zma-

gań dla całej rodziny, dowiedzieli  się 
o  powstaniu Środowiskowego Domu 
Samopomocy w  Puszczykowie prowa-
dzonego przez Kawalerów Maltańskich 
i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
Michał znalazł  się w  pierwszej grupie 
podopiecznych tej placówki. Jeździ tam 
do dziś. Został zaakceptowany, ma ko-
legów, koleżanki, opiekunów i przestrzeń 
z  ogrodem, w  obrębie której może  się 
poruszać. Wstaje o godz. 6, o 7.15 w dro-
dze do pracy zabiera go dojeżdżający 
samochodem z  Poznania kierownik 
ośrodka. O  15.45 wraca, podwożony 
przez pracownika Domu. Pani Janina 
może teraz spokojniej oddawać się obo-
wiązkom i zbierać siły, których ma coraz 
mniej, na pracowite popołudnie, wieczór 
i noc. Od poniedziałku do piątku ma do 
dyspozycji 8 i  pół godziny dziennie, 
podczas których nie musi bezustannie 
kontrolować sytuacji. To czas na obo-
wiązki domowe i niezbędny odpoczynek. 
Kiedyś jej dom był jak młyn, wypełnio-
ny zorganizowanymi od świtu po noc 
czynnościami oraz obecnością ludzi, 
którzy przewijali  się przezeń również 
w związku z chorobą syna. Teraz panu-
je w  nim cisza. Jest na emeryturze. 
W  2016  r. zmarł mąż. Mieszka sama 
z  Michałem. W  razie trudności może 
liczyć na pomoc starszego syna i  jego 
rodziny.

Sfinks
– Nigdy nie wiem, co mu jest, wszystkie-
go się domyślam. Michał ciągłe zaskaku-
je. Zawsze trzeba być o krok do przodu, 
by wyprzedzić jego reakcje, i nieustanne 
go pilnować. Zdarzały się nawet sytuacje 
niebezpieczne. W dzieciństwie dwukrot-
nie próbował wyjść z  mieszkania na 
piętrze przez okno. Podczas pobytu nad 
morzem z taką siłą ruszył do wody, że 
z trudem udało się go zatrzymać. Bardzo 
lubi kontakt z wodą. Odkręca kran i nie-
pilnowany leje ją hektolitrami, co odbi-
ja się potem na rachunkach za zużycie. 
Uwielbia pobyt na basenach w Kórniku, 
dokąd zabiera go starszy brat. Tam bez-
karnie może się pławić w wodzie, która 
tryska na niego strumieniami.
Kiedyś ciągle trzeba było czegoś szukać. 
W  niewiadomych miejscach lądowały 
rzucone przez Michała niezauważalnie 
przedmioty, które po czasie niekiedy się 
znajdowały (jak łańcuszek pod sufitem 
czy czapka w kloszu lampy).
Nadal jest nastawiony na zaspokajanie 
swoich potrzeb na zasadzie tu i  teraz. 
Kiedy coś nie pasuje do jego świata, jest 
niespokojny, chodzi („kusi”), a w kolej-
nej fazie zrzuca przedmioty na podłogę. 
Klucze, sznurki, zabezpieczenia to stałe 
pomoce w utrzymaniu ładu w domu.
Uspokaja go muzyka klasyczna. Potrafi 
przy niej po swojemu tańczyć, przy niej 
odpoczywa i zasypia. (Muzyka była obec-
na w  jego domu przez cały czas. Naj-
pierw chłopcom przygrywała na pianinie 
p. Janina. Potem wyręczyły ją płyty i ka-
sety magnetofonowe. Michał niepostrze-
żenie sam nauczył się obsługi urządzeń, 
które ją odtwarzają.) Sięga też po książ-
ki, które „poznaje” niemal wszystkimi 
zmysłami. Trzeba je przed nim chować, 
by nie zużył ich doszczętnie, Dokonuje 
przy tym ciekawych wyborów – zaczynał 
od poezji Zbigniewa Herberta, potem 
były „Rozmowy o Biblii”, a teraz tablice 
historyczne.

n
Na zdjęciach, w rodzinnym albumie przeglądanym przez panią 
Janinę, mały Michał siedząc w wózku przystawionym do piani-
na, naśladuje mamę, próbując grać   fot. Hanna Siatka
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Wymaga obsługi od rana do wieczora 
– przy higienie osobistej, goleniu, ubie-
raniu… Teraz tym wszystkim zajmuje się 
pani Janina. Syn odbiera chaotycznie 
wrażenia zmysłowe, nie płacze, jest nad-
wrażliwy dotykowo, co utrudnia niektó-
re niezbędne zabiegi (wizyta u lekarza, 
nie mówiąc już o stomatologu), nie czu-
je się dobrze wśród obcych.

„Nadwrażliwość”
Przytul mnie, boję się…
albo nie
nie chcę dotyku.

Uciekam z twoich objęć
pozostawiam
rozczarowanie i żal.

Nie zrażaj się
pocałuj mnie
mimo wszystko

Na przekór sobie
i mnie.

Kiedy każda czynność jest lub 
może być problemem, opieka 
nad autykiem to ciężar czasami 
nie do udźwignięcia. Nawet tak 
prozaiczne zadanie, jak kupno 
butów „do kostek”, to wielka 
niedogodność. Michał jednak 
takich właśnie potrzebuje. Po-
nieważ chodzi na palcach (za-
atakowany układ nerwowy), inne obuwie 
zsuwa mu się z nóg. Niepojęte, że kiedyś 
na trawie i piasku stawiał stopy poprawnie.

Najtrudniejsze lata 80.
Wtedy trzeba było po wszystko stać 
w kolejkach. Z Michałem było to trudne, 
nie chciał. Kiedy nie mieli jeszcze samo-
chodu i zostawał w domu z tatą, mama 
wystawała godzinami w sklepach i wra-
cała z torbami zakupów, a komunikacja 
nie zawsze funkcjonowała.
Pani Janina pracowała zawodowo (mat-
ki dzieci autystycznych zwykle rezygnu-
ją z zatrudnienia, by zajmować się cho-
rą pociechą). Od początku oboje z mę-
żem ułożyli sobie dobę na zasadzie: 
„wilk, koza i kapusta” – jak ty robisz to, 
to co ja w tym czasie robię? Pracowali 
na różne zmiany. Żeby było szybciej, mąż 
przyjeżdżał po panią Janinę do pracy. 
Kiedy w  stałej opiece nad Michałem 
brakowało 15. minut, mijając się w dro-
dze, wymieniali potrzebne informacje. 
O  życiu towarzyskim trudno było po-
myśleć. Swój udział w tym dobrze zor-
ganizowanym systemie miał również o 4 
lata starszy od Michała Andrzej, który 
potrafił opiekować się bratem już w wie-
ku 7. lat, a mając lat 11 miał swoje go-
dziny opieki w  rodzinnym grafiku. 
Wspólnie z Michałem uczestniczył też 
m.in. w ćwiczeniach psychogimnastycz-
nych. Małżonkowie podzielili  się też 
obowiązkami domowymi. On prał, pra-
sował i sprzątał, ona zajmowała się kuch-
nią i zakupami. Dla Michała tata był od 
spacerów i zabaw, a mama od zaspoka-
jania potrzeb.
Kiedyś pewna psycholog zapytała zdzi-
wiona: Jak Pani to zrobiła, że rodzina się 
Pani nie posypała?
Dobrym duchem domu była starsza 
siostra p. Janiny, chrzestna mama Mi-
chała. Gdy zmarli rodzice, o których się 
troszczyła, zawsze w razie potrzeby słu-

żyła wsparciem opiekując się Michałem, 
pomagając w pracach domowych, darząc 
wielką miłością całą rodzinę. Po tej szla-
chetnej i wspaniałej osobie została wiel-
ka pustka.

Motoryzacyjne wsparcie
Do szkoły Michał nie chodził. Jak do-
wieźć dziecko na czas do placówki spe-

cjalnej bez auta? Pierwszy samochód – 
maluch kupiony za pieniądze ze sprze-
daży domu rodziców (z dużą dokładką), 
okazał  się wybawieniem. (Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych – PFRON – nie dopatrzył się 
powodu, dla którego miałby dofinanso-
wać pojazd dla rodziny z  dzieckiem 
posiadającym I grupą inwalidzką.) Po-
jazd bardzo ułatwił im życie. Nie dość, 
że tata mógł zabierać Michała na co-
dzienne spacery do lasu w Puszczykowie, 
to jeszcze pomógł w  zakupach. Kiedy 
jeden z  rodziców wchodził do sklepu, 
drugi zostawał z synem w aucie.
Dopiero nauczanie indywidualne 
w Szkole Specjalnej nr 103 zorganizo-
wane przez pana Lauscha pozwoliło 
Michałowi zdobyć świadectwo ukoń-
czenia szkoły. Miał wtedy 20 lat. Wcze-
śniej, jako 15-latek przyjął Pierwszą 
Komunię Świętą. Przygotowania do 
sakramentu podjęła się siostra Joachi-
ma ze Zgromadzenia Sióstr Służebni-
czek Maryi, która uczyła religii 
w  Dwójce. Jej spotkania z  Michałem 
trwały rok. Ubrany w ślubny garnitur 
taty przyjął do swojego serca Jezusa. 
Wytrzymał, choć dopasowanej odzie-
ży nie znosi.

Idea fiks
Ulokowanie Michała w  Puszczykowie 
zbiegło  się z  przeprowadzką do szere-
gowca z  ogródkiem. To był od dawna 
najważniejszy cel pani Janiny. Nie chcia-
ła skazywać syna na życie w klatce. Do-
mek okazał się najlepszym miejscem dla 
syna. Kiedyś schody, piętra, niebezpiecz-
ne i nasłonecznione balkony, z których 
na dodatek Michał zrzucał przedmioty 
i  mógł skrzywdzić bawiące  się dzieci; 
spacery po betonie wokół bloków. Teraz 
przestrzeń, dostępny dla coraz mniej 
sprawnego mężczyzny skrawek zieleni, 
a schody prowadzące do pokoju na pię-

trze – dla zdrowia. Rodzice Michała 
sprzedali mieszkanie, działkę, wzięli 
kredyt i ulgę budowlaną… To dom Mi-
chała już od 19. lat.

Tego nie da się opowiedzieć
Choroby ukryte w ciele Michała są ze 
sobą sprzężone i objawiają  się często 
inaczej niż przewiduje to medycyna. 
Na przykład paradoksalnie reakcją 
organizmu autyka na lek uspokajający 
bywa pobudzenie. Nie każdy lekarz 
potrafi pomóc choremu z  uwagi na 
jego nadwrażliwość dotykową. Drama-
tem dla autyka i  jego opiekunów jest 
choćby wizyta u stomatologa. Pacjen-
ta trzeba uśpić, ale Michał nieprawi-
dłowo reaguje na narkozę. Nie może 
przyjąć zbyt dużej dawki, bo ma pro-
blem z wybudzeniem. Pani Janina ma 
zamiar tym razem skorzystać z  pry-
watnej kliniki.
Z doświadczenia mama Michała wie, że 
lekarze często nie słuchają pacjenta, wiedzą 
lepiej. Są też i tacy, którzy koncentrują się 
na tym, co mówią rodzice, by jak najlepiej 
pomóc. (Dr Daniel Lubiński, neurolog 
z poradni przy ul. Wschodniej, tak ustawił 
leki, że Michał lepiej śpi. Lekarz Beata 
Sobiło z Poradni Rodzinnej wykazuje za-
wsze wiele cierpliwości i zrozumienia dla 
sytuacji rodziny.)
Michał nie komunikuje bólu. Czy moż-
na sobie wyobrazić, co przeszli on i ro-
dzice podczas i  po operacji narządów 
wewnętrznych u syna w 2012 r.? Matka 
nie wiedziała, czy Michał został dosta-
tecznie zaopatrzony w środki przeciw-
bólowe. Po zabiegu chodził z podłączo-
nymi rurkami, bo nie chciał leżeć. To 
zdarzenie bardzo go zmieniło.
Cierpienia dziecka, którym matka nie 
może zaradzić, pozostają w jej sercu na 
zawsze.

„Do lekarzy”
Nie mówcie o mnie
jakbym nie słyszał

Nie patrzcie przeze mnie
jakby mnie nie było

Jestem chorym człowiekiem
nie „przypadkiem”

Ból rozsadza mnie od wewnątrz
ból ciała znoszony bez krzyku

Cierpienie bezradnego istnienia
za szybą waszego świata
to właśnie ja.

Jak ja to wytrzymałam?
Padać i wstawać – w znaczeniu dosłow-
nym i psychicznym. Jak baron Münch-
hausen „dźwigać za kark samego siebie”. 
Kiedy każda chwila jest zorientowana na 
dziecko, kiedy ten stan nigdy  się nie 
kończy, a zwyczajna czynność wymaga 
specjalnych zabiegów, matka czuje ciągłe 
zmęczenie i tkwi w nieustannym uzależ-
nieniu. Pani Janina marzy, żeby się wy-
spać. Spać tak długo, jak się chce. Ponie-
waż od lat każda noc jest kilkakrotnie 
przerywana, nie umie już normalnie 
spać.
Najtrudniej jest podczas choroby. W tym 
roku syn przechodził już 3 grypy, jedną 
po drugiej. Z dyżurnymi torbami, które 
stawia co stopień, i  potrzebną jej kulą 
ortopedyczną wchodzi po schodach na 

piętro, by opiekować się synem. Urlopy 
to ciężka praca, trudniejsza niż w zna-
nym Michałowi środowisku domowym. 
Zresztą on nie czuje  się dobrze poza 
domem. Jest szczęśliwy u siebie.
Czas, który mają za sobą, był gorszy. Dziś 
jest spokojniej. Michał nie mówi nic, ale, 
ku zadowoleniu mamy, rozumie jej po-
lecenia. Nieraz długo trwa zanim je 
wykona, nie zawsze chce.

Godność
Nawet gdyby nie pracowała, a więc nie 
zarabiała, nie poszłaby protestować. 
Zawsze starała się żyć tak, by nikogo 
o nic nie prosić czy czegoś się doma-
gać. To co ma, wystarczy. Była zdru-
zgotana tym, co działo się kiedyś przed 
budynkiem parlamentu w Warszawie. 
Uderzyły ją wtedy słowa niewidomej 
matki niepełnosprawnego dziecka: 
„Wstydu bym nie miała, gdybym przed 
kamerą zakładała dziecku pampersy”. 
Trzeba znać granice.

Prywatna psychoterapia
Kiedy już nie mogła wytrzymać, pisała 
wiersze. Lądowały w szufladzie, w tecz-
ce opisanej roboczym tytułem: „Spra-
wozdania”, by nikt nie domyślił się, że 
istnieją. Może kiedyś publicznie prze-
czyta je za nią Anna Dymna? Są w więk-
szości metaforycznym opisem objawów 
choroby jej dziecka. Po ich lekturze, 
nieżyjąca dziś poetka, Łucja Danielew-
ska, powiedziała, że z taką poezją spo-
tkała się po raz pierwszy w życiu.
Od 20. lat jak talizman towarzyszy pani 
Janinie kamyk znaleziony przypadkiem 
(?) podczas spaceru plażą w Darłówku. 
Wyłowiła go wzrokiem spośród tysiąca 
innych, kiedy pod koniec pracowitego 
turnusu rehabilitacyjnego z  Michałem 
udało się jej wygospodarować godzinę 
dla siebie i szła brzegiem wzdłuż morza. 
Ma kształt popękanego serca…

Sercem cerowany
Kiedy Michał dostał od brata małego, 
pluszowego pingwina, inne zabawki 
powędrowały do szafy. Nie rozstaje się 
z nim. Maskotka wiruje w jego palcach 
niczym kołowrotek. Raz po raz wymaga 
reperacji. Ręce matki pracowicie sztu-
kują każdy wytarty skrawek starannie 
dobranym materiałem tak, by zmysły 
syna odczuwały naprawiane miejsca 
niezmiennie podobnie. W  zapasie jest 
druga taka sama maskotka. Nie pozwól 
dobry Boże, by kiedyś zniknęły.

Opisana historia jest tylko jedną z wielu. 
Matki, rodziców dzieci niepełnospraw-
nych spotykamy wszędzie. Żyją z pozo-
ru normalnie. Śmieją się, pracują, mają 
różne zainteresowania. Jednak nie każdy 
zdaje sobie sprawę z tego, że ten „wypra-
cowany uśmiech” kryje wewnętrzny ból. 
Dopóki sprzyja zdrowie i młodość, ła-
twiej sobie poradzić. Co stanie  się 
z dzieckiem, gdy zabraknie sił, gdy za-
braknie człowieka?
Może warto pomyśleć, jak wesprzeć taką 
rodzinę (organizację rodzin)? I wcale to 
nie znaczy, że zawsze chodzi o pieniądze. 
Ludzkie serce i ręce są najbardziej po-
trzebne…

HS

n
Przypadkowo (?) znaleziony nad morzem kamień 
w kształcie serca, z wyraźnymi pręgami jak pęknięcia 
– talizman mamy Michała   fot. Hanna Siatka

Corocznie 2 kwietnia przypada Świa-
towy Dzień Świadomości Autyzmu.
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W poniedzia-
łek, 15  kwiet-
nia, w  wieku 
76. lat zmarł śp. 
Kazimierz Dur-
ka – powszech-
nie lubiany i ce-
niony lubonia-
nin. Przez wiele 
lat pracował 
w Poznańskich 
Zakładach Na-
wozów Fosforo-
wych (obecnie 

„Luvena”) i lubońskim „Sulfochemie”. 
Był zaangażowany w sprawy naszego 
miasta, miłośnikiem motoryzacji, po-
godnie nastawionym do życia sąsiadem.

Urodził się 1 sierpnia.1942 r. w Rosta-
rzewie pod Wolsztynem i tam spędził 

Kazimierz Durka
(1942-2019)

dzieciństwo. Ojciec Jan, matka 
Pelagia z  d. Weiss. Razem ze 
starszą siostrą – Krystyną – 
i  młodszym bratem – Henry-
kiem – pomagali rodzicom 
w prowadzeniu małego gospo-
darstwa rolnego. Po ukończeniu 
Szkoły Podstawowej w  Rozta-
rzewie w 1956 r. zamierzał kon-
tynuować naukę w szkole śred-
niej o  profilu mechanicznym 
przy Zakładach im. Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu. Przy-
jechał na egzamin, do którego 
ostatecznie nie doszło z uwagi 
na wydarzenia Poznańskiego 
Czerwca  1956  r. W  związku 
z  tym szkołę średnią ukończył 
w  Grodzisku Wlkp. Swój los 
związał z Luboniem przed 50.  laty. Tu 
27.09.1969  r. z  ukochaną Danutą z  d. 
Gruszczyńską stanęli przed ołtarzem 
kościoła pw. św. Barbary. Po ślubie za-
mieszkali przy ul. Klonowej. Początkowo 
z  rodziną panny młodej, a  następnie 
w wybudowanym własnym domu. Bóg 

Maria Lewandowicz − emerytowana 
nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 
w Luboniu – urodziła się 15 listopada 
1946 r. w rodzinie nauczycielskiej. Oj-
ciec, Roman Lewandowicz, był kierow-
nikiem Szkoły Podstawowej w Wirach 
(czytaj „WL” 09-2005, str. 27 i „200 lat 
oświaty w  Luboniu”, str.  67-70). Na-
uczycielkami w tej szkole były też mat-
ka Marii, Irena Lewandowicz i babcia, 
Melania Lipska. Wychowując się w ro-
dzinie pedagogów, Maria już od naj-
młodszych lat zwracała swoje zaintere-
sowania w kierunku nauczania. Z wiel-
ką uwagą przysłuchiwała się dyskusjom 
toczącym  się w  domu, a  dotyczącym 
życia szkoły.

Była wzorową, pilną uczennicą. Obda-
rzona talentem do nauk humanistycz-
nych, w szkole podstawowej uczestni-
czyła w  różnych wydarzeniach, kon-
kursach, recytowała poezję. Po ukoń-
czeniu z wyróżnieniem Szkoły Podsta-
wowej w Wirach w 1960 r., kontynu-
owała naukę w V Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Klaudyny Potockiej w Po-
znaniu. Otrzymywała tam najwyższe 
oceny z języków polskiego i rosyjskie-
go, historii, nauk społecznych i biologii. 
Zwolniono ją z ustnej matury z języka 
polskiego, osiągnięcie czego w  latach 
60. nie było łatwym zadaniem. Będąc 
jeszcze uczennicą liceum, pracowała 
w wakacje szkolne na koloniach jako 

wychowawca. 
M i m o  ż e 
wszystkie oko-
liczności wska-
zywały, że po 
maturze wybie-
rze studia peda-
gogiczne, próbo-
wała  podjąć 
studia medycz-
ne. Los wyzna-
czył jednak Ma-
rii Lewandowicz 
inną drogę − 
studia magister-
skie na Uniwer-
sytecie im. Ada-
ma Mickiewicza 
w  Poznaniu, na 
Wydziale Filolo-
gicznym w  za-
kresie filologii 
polskiej. Zanim 
rozpoczęła stu-
dia, pracowała 
w Szkole Podsta-

Maria Lewandowicz
(15.11.1946 − 05.04.2019)

wowej w Wirach, najpierw w bibliotece, 
a  później jako nauczycielka. Praca ta 
utwierdziła ją w przekonaniu o słuszno-
ści wyboru studiów pedagogicznych.
W 1972  r. wraz z  rodzicami i  siostrą 
zamieszkała w Luboniu. Już po absolu-
torium w 1973 r. otrzymała propozycję 
zatrudnienia w Szkole Podstawowej nr 2, 
w której przepracowała 26 lat jako na-
uczycielka, przede wszystkim języka 
polskiego, chociaż niektórzy, najstarsi, 
wychowankowie, pamiętają Ją również 
jako nauczyciela historii. Miała bardzo 
dobry kontakt z dziećmi, młodzieżą i ro-
dzicami. Wychowała kilka klas.
Była nie tylko magistrem filologii pol-
skiej, ale ukończyła też międzywydzia-
łowe studia bibliotekoznawcze i  studia 
podyplomowe z  historii oraz języka 
polskiego.
Starała się uczniom ukazać piękno lite-
ratury, zachęcając do czytania. Zabiera-
ła też uczniów na spektakle teatralne, 
organizowała wycieczki, pokazując wspa-
niałą historię naszego narodu wywodzą-
cą się z tradycji chrześcijańskiej.

n
Kazimierz Durka

n
Zdjęcie ślubne Danuty i Kazimierza 
Durków

n
Maria Lewandowicz z ojcem, Romanem Lewandowiczem – 
emerytowanym kierownikiem szkoły w Wirach, w roku 2005 
podczas zbierania informacji do książki „200 lat oświaty 
w Luboniu” w rozmowie ze Stanisławem Malepszakiem i Pio-
trem P. Ruszkowskim   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Maria i Roman Lewandowiczowie z cór-
kami: Marią (z lewej) i Grażyną (po 
mężu Kolasińska), rok 1952

n
Maria Lewandowicz podczas audiencji u Ojca Świętego w 1989 r (przy papieżu u dołu)

obdarzył ich dwoma synami: Dariuszem 
i Markiem (mieszka obecnie w Kana-
dzie). Pracował w Zakładach Nawozów 
Fosforowych jako kreślarz, a następnie 
w  Zakładzie Doświadczalno-Produk-
cyjnym „Sulfochem” jako kierownik 
zaopatrzenia. Zawsze był pracowitym 
i obowiązkowym człowiekiem. W wol-

n
Państwo Danuta i Kazimierz 40 lat po ślubie
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nych chwilach pielęgnował ogród. 
W 2007 r. przeszedł na emeryturę. 
Niestety, wkrótce ciężko zachoro-
wał i  musiał porzucić ulubione 
zajęcia. Szczęśliwie dobry Bóg 
podarował mu jeszcze kilkanaście 

lat życia. W  walce z  chorobą 
wspierali go najbliżsi. Dużo czasu 
spędzał z żoną, synem Dariuszem, 
synową Aliną i wnukami Krzysz-
tofem i Kamilem, którzy udziela-
ją  się we wspólnocie parafialnej 

św. Jana Bosko. Kazimierz Durka 
został pochowany 23 kwietnia na 
cmentarzu w Żabikowie, po Mszy 
św. żałobnej odprawionej w  ko-
ściele parafialnym św. Barbary. 
W ostatniej drodze towarzyszyli 

mu licznie zgromadzeni: 
rodzina, przyjaciele i sąsie-
dzi. Zawsze życzliwy, 
o wielkim sercu pozostanie 
w pamięci lubonian i nie 
tylko.

PAW

Rodzina zmarłego dzięku-
je wszystkim, którzy 
uczestniczyli w  pożegna-
niu ukochanego Męża, 
Taty i Dziadka, szczególnie 
Księżom Proboszczom: 
B e r n a r d o w i  C e g l e 
i Krzysztofowi Mizerskie-
mu z parafii NMP Wnie-
bowziętej w Śmiglu.n

Pan Kazimierz z synami – Dariuszem i Markiem (z prawej) oraz wnukami – 
Krzysztofem i Kamilem (z prawej)

„Wieści Lubońskie” na bieżąco publikują biogramy 
zmarłych osób, znanych w naszym mieście. Mamy 
też w wydaniu książkowym – „Roczniku Historycz-
nym Lubonia” – rozdział „Pro Memoria” poświęco-
ny rozbudowanym życiorysom. Tam też chcemy 
zamieszczać również biogramy zmarłych, godnych 
zapamiętania, których okrągłe rocznice śmierci 
przypadają w danym roku, a ich not biograficznych 
do tej pory brak.
Zapraszamy rodziny, instytucje, organizacje do prze-
syłania krótkich biogramów zmarłych ku pamięci 
potomnym. Należy dostarczyć do redakcji (ul. Wschod-
nia 23A/62 lub e-mail: redakcja@wiescilubonskie.pl) 
krótki życiorys (ok. 1000 znaków lub w uzgodnieniu 
z  redakcją) lub informacje, które zredagujemy, oraz 
zdjęcia zmarłej osoby. W biogramie powinny się zna-
leźć podstawowe dane (imię i nazwisko zmarłego, data 
i  miejsce urodzin oraz śmierci), a  także informacja 
o tym, od kiedy i przy jakiej ulicy w Luboniu zmarły 
mieszkał, kilka słów na temat jego zawodu i wykony-
wanej pracy oraz ewentualnej przynależności do or-
ganizacji, zaznaczając szczególnie te aspekty życia, 
które mają związek lokalny. Deklarujemy pomoc 
w zredagowaniu tekstu.

red

Bezpłatny biogram

Młodzież o  Niej nie zapomniała kie-
rując pozdrowienia, zakładając profil 
na portalu „Nasza Klasa”. Była też za-
praszana na spotkania klasowe po la-
tach. Także szkoła nie zapomniała 
o swojej nauczycielce na emeryturze. 
Otrzymywała życzenia świąteczne, 
z okazji Dnia Nauczyciela, była zapra-
szana na spotkania w  szkole. Treścią 
życia Marii Lewandowicz była przede 
wszystkim praca nauczyciela i wycho-
wawcy.
Mimo że nie założyła własnej rodziny, 
była bardzo zaangażowana w życie ro-
dzinne rodziców i  siostry. Aktywnie 
uczestniczyła w wychowaniu siostrzeń-
ców – Krzysztofa i Bogny – nie szczędząc 
czasu, ani sił.
W 1999 r. podjęła decyzję o przejściu na 
emeryturę, gdyż rodzice wymagali opie-
ki. Ze względu na zły stan zdrowia i po-
deszły wiek, nie byli zdolni do samo-
dzielnej egzystencji. Mimo licznych 

obowiązków, interesowała się też losem 
innych, dalszych krewnych i znajomych.
Należy podkreślić, że Maria Lewando-
wicz lubiła zwiedzać nieznane miejsca, 
poznawać kulturę, zarówno w  kraju, 
jak i za granicą. Nie było chyba w Pol-
sce znanego zakątka, do którego by nie 
dotarła. Na trasie wszystkich podróży, 
zarówno krajowych, jak i  zagranicz-
nych, ważnym punktem były sanktu-
aria. Chętnie zwiedzała też miasta. 
Najbardziej, oprócz Poznania, lubiła 
Kraków, Warszawę i  Częstochowę. 
Zwiedziła prawie wszystkie stolice Eu-
ropy, od Moskwy do Madrytu. Uko-
chanym miastem był Rzym, do które-
go pielgrzymowała wielokrotnie. 
W 1989 r. uczestniczyła w prywatnej 
audiencji u  Ojca Świętego Jana Paw-
ła  II, co było wielkim przeżyciem. 
Zawsze tak potrafiła zorganizować 
czas, by uczestniczyć chociaż w jednym 
spotkaniu z  Ojcem Świętym Janem 

n
Maria Lewandowicz z klasą VI b SP 2w sezonie szkolnym 1990-1991

Pawłem II w czasie wszystkich piel-
grzymek Papieża do Polski.
W 2012  r., mimo zdiagnozowania 
ciężkiej choroby, reumatoidalnego 
zapalenia stawów, degradującego 
stawy i mięśnie, starała się funkcjo-
nować normalnie, w miarę możliwo-
ści samodzielnie przez kilka następ-
nych lat. Jednak na przełomie 2017 
i 2018 r. choroba przybrała okrutne 
oblicze, skazując Ją na przebywanie 
jedynie w domu i korzystanie w peł-
nym zakresie z pomocy rodziny. Do 
końca zachowała błyskotliwość umy-
słu i wspaniałą pamięć. Nie skarży-
ła się na ciężką chorobę, znosząc ją 
cierpliwie. Cały czas martwiła  się 
o  najbliższych, zwłaszcza o  siostrę 
Grażynę, która do śmierci opieko-
wała się chorą i towarzyszyła Jej.
Marię Lewandowicz zapamiętamy 
jako osobę skromną, życzliwą, opie-
kuńczą, która nigdy nie stawiała 
osobistych potrzeb na pierwszym 
miejscu.

Rodzina

n
Szczególnie w pamięci pani Marii Lewandowicz, w jej pracy pedagogicznej, 
zapisała się klasa VIII c, w 2003 r. odbyło się spotkanie po latach z wychowanka-
mi tej klasy

n
Pani Maria lubiła podróżować. Tu, w We-
necji w 2006 r.
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Luboń Krzysztof Moliński i jego zastępca 
Zdzisław Szafrański) pojechała do Saint 
de la Lande we Francji, gdzie podpisano 
deklarację pomiędzy tymi podobnymi 
ośrodkami – Jacques de la Lande i Lu-
boniem.   („WL” 07,08-1994, s. 4)
Qn 31 maja 1994 r. Zarząd Miasta i prezes 

firmy TRANSBIO podpisali list inten-
cyjny, w którym firma zobowiązała się 
pozyskać środki dla zbudowania w Lu-
boniu pilotażowej instalacji przeróbki 
śmieci.   („Raport o stanie miasta” – „WL” 
06-1994, s. 13)

20 lat temu
Qn 2 maja 1999 r. Rada Miejska Lubonia 

podjęła uchwałę w sprawie rozwiązania 
Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych 
„Perkom”, miejskiej Spółki z  o.o. (ul. 
Niepodległości 11A).   (10 XII/63/99; 
„WL” 03-2000, s. 8)

15 lat temu
Qn 4 maja 2004 r. nieżyjący już dziś ko-

mendant Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Luboniu – Zenon Twardowski – został 
Strażakiem Roku 2003 powiatu poznań-
skiego.   („WL” 06/2004, s. 18)
Qn W maju 2004  r. oddano do użytku 

drugi dom komunalny przy ul. Niepod-
ległości (nr 33).   („WL” 07-2004, s. 10)
Qn W maju 2004  r. firma „WodAn” wy-

budowała kanał sanitarny w odcinku ul. 
Brzoskwiniowej.   („WL” 06-2004, s. 14)

10 lat temu
Qn 11 maja 2009 r. Parafia pw. św. Bar-

bary podpisała umowę z lubońską firmą 
„Budo-Forma” na postawienie w stanie 
surowym kościoła przy ul. Źródlanej 
(obecnie świątynia pw. św. Jana Pawła II 
(wybudowała go parafia-matka – św. 
Barbary).   („WL” 06-2009, s. 9)
Qn 12 maja 2009  r. w  kolekturze Tota-

lizatora Sportowego w  Centrum Han-
dlowym „Pajo” padła wygrana za sześć 
trafień, w  wysokości 1  mln 670  tys.  zł 
(najwyższa w historii Lubonia).   („WL” 
06-2009, s. 3)
Qn 25 maja 2009 r. odbyła się pierwsza 

oficjalna wizyta władz Lubonia w  za-
przyjaźnionym Bumbesti-Jiu w Rumunii.   
(„WL” 06-2009, s. 16)

5 lat temu
Qn 1 maja 2014 r. Luboński Ośrodek Spor-

tu i Rekreacji zaczął funkcjonować jako 
spółka.   („WL” 04-2014, s. 58)
Qn 4 maja 2014 r. dzieci z nowej parafii pw. 

św. Jana Pawła II po raz pierwszy przyjęły 
I Komunię Św.   („WL” 05-2014, s. 42)
Qn 5 maja 2014 r. zakończono budowę 

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w ul. Leśmiana.   („WL” 08-2015, s. 26)
Qn Na początku maja 2014  r. deweloper 

„Neobud” z Lubonia zainaugurował w Koto-
wie (Poznań) budowę pierwszego w Polsce 
osiedla domów pasywnych „Passivia” we-
dług projektu firmy BUILDgreen Design, 
której współwłaścicielem był lubonianin 
Łukasz Stachowiak.   („WL” 06-2014, s. 11)
Qn 13 maja 2014 r., podczas 6. edycji Gali 

Wolontariatu Powiatu Poznańskiego ty-
tuł Wolontariusza Powiatu Poznańskie-
go otrzymali lubonianie: Marek Bartosz 
i Robert Korcz (Stowarzyszenie „Solidar-
ni w Prawdzie i Miłosierdziu), Mariola 
Mroczek i  Gerard Matuszewski (Sto-
warzyszenie „Społeczny Fundusz Ludzi 
Dobrej Woli”), Lucyna Gawrońska i Mi-
kołaj Tomaszyk (Luboński Uniwersytet 
Trzeciego Wieku), Sławomir Splisgart, 
Lech Bartkowiak, Barbara Zaczek (SP 1).   
(„WL” 06-2014, s. 33)

Qn 17 maja 2014  r. lubonianin Michał 
Aleksander zajął 3. miejsce w  ogólno-
polskim konkursie „Zaprojektuj przy-
jazny parkometr” w Gdańsku.   („WL” 
06-2014, s. 6)
Qn 23 i  24 maja 2014  r. film uczniów 

Gimnazjum nr 2 zdobył nagrodę na 10. 
Ogólnopolskim Festiwalu Krótkiego 
Metrażu Francuskojęzycznego.   („WL” 
06-2014, s. 3)
Qn W dniach 24-25 maja 2014 r. Maciej 

Kosmacz zajął 2., a  Wiktoria Kocięda 
3.  miejsce na Mistrzostwach Europy 
Karate.   („WL” 06-2014, s. 7)
Qn 27 maja 2014  r. dyrektorem Szkoły 

Podstawowej nr 2 została Lidia Kałwiń-
ska – dotychczasowy zastępca dyr. Teresy 
Zygmanowskiej, która przeszła na eme-
ryturę.   („WL” 06-2014, s. 50)
Qn 28 maja 2014 r. przedstawiciel Rady 

Rodziców SP3 – Artur Grabowski otrzy-
mał pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim 
Konkursie Ministra Edukacji Narodowej 
„Mam 6 lat”.   („WL” 06-2014, s. 4)
Qn 28 maja 2014  r. dyrektorem Szkoły 

Podstawowej nr  4 została Agnieszka 
Antczak, wcześniej zastępca dyr. Izabeli 
Poprawki, która przeszła na emeryturę.   
(„WL” 06-2014, s. 50)
Qn Na zawodach rozgrywanych we Wro-

cławiu 28-31 maja 2014 r. 11-letnia Domi-
nika Lubińska została Mistrzynią Polski 
w squashu w kategorii dziewcząt do lat 
13,   („WL” 06-2014, s. 5)
Qn W majowym wydaniu „Kroniki Po-

wiatu Poznańskiego” z 2014 r. (str. 83-
88) ukazał się materiał o bł. Edmundzie 
Bojanowskim, placu i Sanktuarium jego 
imienia oraz Domu Generalnym Sióstr 
Służebniczek Maryi Wielkopolskich w Lu-
boniu.   („WL” 05-2015, s. 38)
Qn W maju 2014 r. zakończono termo-

modernizację połączonych budynków 
Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum 
nr 1.   („WL” 05-2014, s. 12)
Qn W maju 2014 r., z okazji 70. rocznicy 

wybuchu Powstania Warszawskiego uka-
zała się książka lubonianina Mirosława 
Orłowskiego pt. „Warszawa 44”.   („WL” 
06-2014, s. 5)

[źródła: 1 – „Architektura przemysłowa XX 
wieku. Luboń k. Poznania” Grażyna Balińska, 
Wrocław 2000; 3 – „Luboń i okolice. Dzieje 
osadnictwa i  dziewięciu parafii” Stanisław 
Malepszak, Luboń 2002 i 2005; 4 – „Wyko-
paliska archeologiczne w Luboniu”, Stanisław 
Malepszak, Błażej Stanisławski, Luboń 1998; 
5 – „50 lat Lubońskiego Klubu Sportowego 
1943 – 1993”, Stanisław Malepszak, Luboń 
1993; 6 – „Zakłady Chemiczne Luboń SA 
1914-1999. Tradycja i współczesność”, Andrzej 
Zarzycki, Luboń 1999; 8 – Biblioteka Miej-
ska – „Kalendarium Lubonia” (www.biblub.
com); 10 – uchwały Rady Miasta Luboń; 11 
– „Żabikowo. Dzieje wsi i fundacji Augusta 
Cieszkowskiego” Stanisław Malepszak, Lu-
boń 1999; 13 –„200 lat oświaty w Luboniu” 
Stanisław Malepszak i Piotr P. Ruszkowski, 
Luboń 2008; 15 – Kronika Komisariatu MO 
w Luboniu (1974-1990); 16 – „Lubonianie 
w Powstaniu Wielkopolskim”, Luboń 2009; 
17 – „Rocznik Historyczny Lubonia” – tom 1, 
Luboń 2011; 18 – „Rocznik Historyczny Lu-
bonia” – tom 2, Luboń 2012; 25 – „Bambrzy”, 
Maria Paradowska, Poznań 1998]; 30 – BZCz 
(Biblioteka Zawartości Czasopism); „Wieści 
Lubońskie” 1994, 2003, 2004, 2013-2017

Mieszkańców, organizacje oraz instytucje 
prosimy o  uzupełnianie naszego kalen-
darium i  przesyłanie informacji: telefo-
nicznie, listownie, pocztą elektroniczną 
lub osobiście.

oprac. HS

Realizując funkcję kronikarskiego odnotowywania i przypominania ważnych zda-
rzeń dotyczących Lubonia, prowadzimy rubrykę „Kalendarium lubońskie”. Przed-
stawiamy fakty, które miały miejsce w konkretnych miesiącach 5, 10, 15... lat temu.

Kalendarium lubońskie
maj – okrągłe rocznice

125 lat temu
Qn 1 maja 1894 r., na podstawie rozpo-

rządzenia ministra kultury z 16 marca 
1894 r. dla II oddziału szkoły wirowskiej 
(ul. Łęczycka), do której uczęszczały 
również dzieci z dzisiejszego Lubonia, 
wprowadzono naukę języka polskiego 
jako obcego.   (13, s. 56)

120 lat temu
Qn 8 maja 1899 r. katoliccy mieszkańcy 

Lasku ponowili swoje żądanie wobec 
władz pruskich z  1879  r., dotyczące 
budowy własnej szkoły.   (13, s. 80)

110 lat temu
Qn W maju 1909 r. w szkole wirowskiej 

(ul. Łęczycka) odbyła  się wizytacja 
inspektorów mająca sprawdzić stan 
znajomości języka niemieckiego wśród 
uczniów.   (13, s. 62)

90 lat temu
Qn 21 maja 1929 r. Wydział Powiatowy 

zatwierdził plan parcelacyjny folwarku 
żabikowskiego inż. Stanisława Bury-
ana (pierwszy z 4. etapów parcelacji).   
(11, s. 187)

80 lat temu
Qn Od 1 maja do 1 września 1939  r. 

kierownikiem Szkoły nr 2 był Bogdan 
Karnabal.   (13, s. 170)

75 lat temu
Qn Od 7 maja do 24 września 1944 r. 

w niemieckim obozie karno-śledczym 
w  Żabikowie zamordowano 70. żoł-
nierzy Armii Krajowej i 11. członków 
Polskiej Partii Robotniczej.   (11, s. 92)
Qn Od 11 do 18 maja 1944  r. prezes 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
gniazdo Lasek, Józef Wawrzyniak, brał 
udział w walkach pod Monte Cassino.   
(13, s. 131)
Qn 13 maja 1944 r. urodził się w Stęsze-

wie Włodzimierz Kaczmarek – pierwszy 
w warunkach samorządu Burmistrz Lu-
bonia, który pełnił tę funkcję przez 16 
lat (do roku 2006). Potem był radnym. 
Zmarł w październiku 2011 r.   („WL” 
12-1994, s. 11)
Qn 22 maja 1944 r. do obozu żabikow-

skiego przywieziono odzież po zapewne 
zmordowanych Żydach, zatrudnionych 
wcześniej m.in. przy jego budowie, 
a potem wegetujących w wyrobiskach 
żwiru poza obozem. Przywieziono też 
10. kapo, którzy odtąd należeli do uprzy-
wilejowanych więźniów.   (11, s. 92)

65 lat temu
Qn W maju 1954 r. odbyła się pierwsza 

i jedyna matura w Technikum Chemicz-
nym (przy Zakładach Chemicznych) – 
pierwszej szkole średniej w  Luboniu, 
działającej w latach 1950-1954.   („WL” 
06-2004)

55 lat temu
Qn 17 maja 1964 r. święcenia kapłańskie 

przyjął ks. Stefan Czarnecki pochodzą-
cy z Lubonia. 24 maja 1964 r. odprawił 

swoją mszę prymicyjną w  rodzinnej 
parafii św. Jana Bosko   (17, s. 197/207)

50 lat temu
Qn W maju 1969 r. prezesem Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Luboniu został 
Zenon Twardowski. Zmarł 15 marca 
2010 r.   („WL” 01-2004, s. 17)
Qn 30 maja 1969 r. Marian Woszczalski 

przestał być przewodniczącym Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodowej. Powo-
łany 28 kwietnia 1961 r. Podczas swojej 
1. kadencji (1961-1965) przeszedł dwa 
zawały serca. Zawiesił rentę i  jeszcze 
przez 3 lata (do 30.05.1969 r.) pełnił tę 
funkcję.   („WL” 12-1994, s. 9)

35 lat temu
Qn W maju 1984 r. oddano do użytku 

Podstację Pogotowia Ratunkowego przy 
ul. Pułaskiego.   (8)
Qn 31 maja 1984 r. I sekretarz Komitetu 

Miejskiego PZPR (Polska Zjednoczo-
na Partia Robotnicza) otworzył nowo 
wybudowaną salę gimnastyczną przy 
SP 1.   (8)

30 lat temu
Qn 31 maja 1989  r., po zakończeniu 

robót i odbiorze technicznym budyn-
ku II, Szkole Podstawowej nr 3 nada-
no imię gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby. 
Na uroczystość przybyli m.in. Kurator 
Oświaty i Wychowania, Ireneusz Król, 
I sekretarz KM PZPR w Luboniu, Ma-
rian Hasiński, przewodniczący Miejskiej 
Rady Narodowej, Leon Wawrzyniak 
oraz kombatanci i uczestnicy walk nad 
Bzurą. Poświęcono pamiątkową tablicę 
ku czci patrona.   (13, s. 204, 242, 246)

25 lat temu
Qn Od 5 maja 1994 r., zgodnie z Rozpo-

rządzeniem Rady Ministrów, Burmistrz 
Lubonia jest Szefem Obrony Cywilnej 
w mieście.   („WL” 11-1994, s. 5)
Qn 11 maja 1994  r. Rada Miejska za-

twierdziła nowy ogólny plan zagospo-
darowania przestrzennego Lubonia ze 
zmianami – nowy przebieg tzw. Trasy 
Wołowskiej i  wyznaczenie Trasy Po-
łudniowej.   („Raport o stanie miasta” 
– „WL” 06-1994, s. 9)
Qn 15 maja 1994 r. Zarząd Lubońskiego 

Klubu Sportowego wytypował swoich 
kandydatów na radnych Rady Miejskiej 
Lubonia w wyborach samorządowych 
1994r. – Jana Kaczmarka i Jacka Wło-
darczaka.   („WL” 6-1994, s. 17)
Qn 20 maja 1994 r. wszczęto opracowanie 

planu szczegółowego zagospodarowa-
nia przestrzennego rejonu oznaczonego 
w  ogólnym planie zagospodarowania 
miasta symbolem „A” i mającym nazwę 
„Luboń-Centrum”.   (10, LXXIV/168/94)
Qn W maju 1994  r. zarząd Zakładów 

Chemicznych podjął decyzję o produk-
cji nawozów granulowanych metodą 
beztermiczną.   (6, s. 74
Qn od 23 do 25 maja 1994  r. delega-

cja Lubonia (burmistrz Włodzimierz 
Kaczmarek, zastępca burmistrza Marek 
Bartosz, Przewodniczący Rady Miasta 
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Wielkanoc w Promyku
9 kwietnia członkowie Klubu „Promyk” 
spotkali  się na corocznym śniadaniu 
wielkanocnym. Były świąteczne życzenia 
i potrawy, nie zabrakło więc jajka oraz 
tradycyjnej babki, a atmosfera była jak 
przy rodzinnym stole: radosna, lekka, 
ale przede wszystkim wiosenna. Świą-
teczny, a zarazem przyjemny ton spotka-
nia sprawił, że seniorzy chętnie wracali 
do rodzinnych tradycji i zwyczajów. I tak 
oto świąteczne spotkanie było nie tylko 
czasem spędzonym w gronie znajomych, 
ale też sentymentalnym powrotem do 
lat dzieciństwa i domowego ciepła, któ-
rego tak bardzo potrzebujemy w  tym 
szczególnym świątecznym czasie.

Recital Chopinowski
W kwietniu mieliśmy ogromną przyjem-
ność gościć Piotra Żukowskiego, który 
na naszej kameralnej scenie zaprezento-
wał najpiękniejsze utwory Fryderyka 
Chopina, ale nie tylko. Pianista jest za-

fascynowany twórczością Aleksandra 
Skriabina, któremu poświęcił część re-
citalu, oraz swoją najnowszą książkę. 
Wysłuchaliśmy m.in. Preludiów i  Po-
ematów Tragicznych Chopina, a  także 
Nokturnów Skriabina. Koncert był praw-
dziwą ucztą dla ducha.

Rodzinne spotkania
Biblioteka to nie tylko książki, ale rów-
nież wiele okazji do spotkań, również 
tych rodzinnych. W kwietniu zaprosili-
śmy rodziców i ich pociechy na wyjąt-
kowe spektakle, szalone zabawy z Bajan-
ką i warsztaty umuzykalniające. Kwiecień 
rozpoczęliśmy wspólnymi zabawami 
z dinozaurami! Bajanka przeniosła naj-

młodszych do czasów prehistorii. Ty-
dzień później aktorzy ze studia teatral-
nego „Krak-Art.” zaprezentowali bajkę 
o  „Złotej Kaczce”. Legenda przeniosła 
najmłodszych widzów do czasów dawnej 
Polski, a kolejna sobota była okazją do 

Z Biblioteki Miejskiej

n
Podczas śniadania wielkanocnego w Bibliotece Miejskiej klubowicze z „Promyka” 
gościli dyrektor lubońskiej książnicy – Agnieszkę Begier

n
Koncert Chopinowski w Bibliotece Miejskiej

wspólnego muzykowania. Wiosenny 
miesiąc zakończył się środowym spotka-
niem z  teatrem, podczas którego naj-
młodsi poznali kolejną legendę, tym 
razem – historię Kwiatu Paproci. Już 

teraz zapraszamy na kolejne rodzinne 
spotkania w  Bibliotece, a  latem zapra-
szamy na Plażę Miejską.

BM

n
Rodzinna sobota w Bibliotece

Po zdobyciu Mistrzostwa Polski, w mar-
cu br. lubońska Szkoła Tańca New Dan-
ce School (NDS), której właścicielkami 
są Katarzyna Pawlicka i Dominika Szym-
kowiak, kontynuuje dobrą passę. Na 
VI Ogólnopolskim Turnieju Tańca „Byd-
goska Układanka Taneczna”, który od-
był się 12-14 kwietnia, wszystkie tancer-
ki zdobyły wyróżnienia i nagrody. W ka-
tegorii Jazz&Contemporary Solo (9-
11 lat), spośród 79. uczestniczek I miej-
sce zdobyła Natasza Chadyniak, IV – 
Aleksandra Piątek, natomiast sześciolet-
nia Maja Rybak, będąc najmłodszą so-
listką turnieju, otrzymała wyróżnienie; 
Duet Natasza Chadyniak i  Aleksandra 
Piątek zdobył I miejsce na 10 startują-
cych. Pierwsze miejsca w swoich kate-
goriach zdobyły również formacje: NDS 
Jazz (9-11 lat) i NDS Mini Jazz. Ponadto 
Aleksandra Piątek okazała się najlepszą 
spośród 60.  tancerek w  kategorii Solo 
Disco Dance.

PAW

Na fali
Kolejne sukcesy New Dance School

n
Aleksandra Piątek była bezkonkurencyjna 
w kategorii Solo Disco Dance

n
Zwycięska formacja NDS Jazz – od lewej: Natasza Chadyniak, Marta 
Kwiatkowska, Aleksandra Piątek, Julia Lasak, Aniela Manikowska, Oliwia 
Urbaniak i Marika Drajer
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Tegoroczne obchody rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3  Maja  (1791  r.) 
i święta Matki Bożej Królowej Polski 
odbyły się, nie jak dotychczas, w Ża-
bikowie, lecz w  Luboniu – Lasku. 
Rozpoczęła je uroczysta msza św. 
w kościele pod wezwaniem św. Mak-

symiliana Marii Kolbego, której prze-
wodniczył ks. Marcin Nowak, wika-
riusz parafii. Słowo Boże do wiernych 
wygłosił ks. Mieczysław Polak. Opra-
wę muzyczną przygotował luboński 
chór „Bard” i Orkiestra Dęta Mosia. 
W  uroczystościach wzięli udział 

Narodowy 3. Maja

mieszkańcy, władze nasze-
go miasta na czele z bur-
mistrz Małgorzatą Machal-
ską, przewodniczącą Rady 
Miasta, Teresą Zygmanow-
ską, oraz radni. Obecne 
były również delegacje 

instytucji, szkół, harcerze oraz para-
fianie z  Lasku. Oczywiście na uro-
czystościach nie zabrakło pocztów 
sztandarowych szkół,  harcerzy, 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Bractwa 
Kurkowego, Straży Miejskiej i klubu 
Honorowych Dawców Krwi.

Po mszy św. obecni na eucharystii 
wysłuchali na przykościelnym placu 
krótkiego koncertu w  wykonaniu 
mosińskiej orkiestry. Na drugą część 
obchodów trzeciomajowych uczest-
niczy przenieśli  się na plac zabaw 
lubońskiego Ośrodka Kultury. Tam 
uczczono święto patriotycznym śpie-
wem w wykonaniu wszystkich zebra-
nych, śpiewy pieśni prowadził Jacek 
Wietrzykowski.
Na zakończenie organizatorzy poczę-
stowali wszystkich pyszną grochówką.

A.K.

n
Miejska msza św. za ojczyznę odprawiona z okazji rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja, tym razem w kościele św. Maksymiliana w La-
sku   fot. Anna Kaźmierczak

n
W uroczystości brały udział poczty 
sztandarowe   fot. Anna Kaźmierczak

n
Koncert Orkiestry Dętej Mosina na stopniach świą-
tyni w Lasku   fot. Anna Kaźmierczak

Śpiew pieśni patriotycznych przy Ośrodku Kultury integrował obecnych. Do pomo-
cy służyły wydane na tę okoliczność śpiewniki   fot. Magdalena Baranowska

n

Countrowe Jajo
Wierni członkowie oraz sympatycy Kowboj-
skiego Miasteczka w Luboniu (ul. Kwiatowa), 
a także miłośnicy muzyki country spotkali się 
13 kwietnia, aby obchodzić Wielkanoc w gro-
nie przyjaciół i gości kultywujących Coun-
trowe Jajo. Przybyli z przyrządzonymi przez 
siebie potrawami świątecznymi. Rodziny 
kowbojsko-countrowe pasjonujące się histo-
rią westernu, darzą Wielkanoc wielkim sen-
tymentem, w  tym czasie cieszą  się z  chwil 
spędzonych wspólnie. Przy stole wielkanoc-
nym wspominamy, rozmawiając o przeżytych 
razem chwilach, a  także o zdarzeniach do-
brych i nieprzyjemnych, które nas zmieniły. 
Tradycyjnie przed westernowym kościołem, 

Z miasteczka 
country

który jest symbolem naszego małego Dzikiego 
Zachodu, zgromadziliśmy  się ze święconką, aby 
wysłuchać przemowy burmistrza Jack’a i jego po-
dziękowań za działalność na rzecz miasteczka. 
Potem przystąpiliśmy do wieczornej wieczerzy.

Zawody strzeleckie
Zwolennicy broni pneumatycznej mogli wykazać się 
3 maja doświadczeniem i celnością podczas zawo-
dów strzelectwa sportowego z broni wiatrówkowej, 
odbywających się w lubońskim kowbojskim mia-
steczku i prowadzonych przez członków Strzelec-
kiego Klubu Sportowego „Dwór Grunwaldzki”. 
W turnieju wzięli udział mieszkańcy Lubonia i Wiel-
kopolski, również kowboje, a zarazem rewolwerow-
cy, którzy przybyli, by udowodnić, że posiadają 
najszybszą na Dzikim Zachodzie rękę i niezawodne 
oko. Główną nagrodę stanowił puchar Burmistrza 
Kowbojskiego Miasteczka. Rywaliza-
cja była zacięta. Każdy uczestnik 
chciał poczuć smak triumfu. Chętni 
mogli spróbować swoich umiejętno-
ści podczas treningu przed zawoda-

n
Goście zgromadzili się tradycyjnie przed kowbojskim „kościołem”, aby 
wysłuchać przemowy Jack’a   fot. Zbigniew Henciel

cd.  
obok
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mi, na stanowisku 
strzeleckim, gdzie 
była dostępna broń 
pneumatyczna długa 
i krótka. Na pierwsze 
miejsce w zawodach 

godnie zasłużył Marcin Lipiak, 
zwany w krainie Wielkich Rów-
nin – Doctorem. Młody miesz-
kaniec Lubonia wykazał  się 
dużym zaangażowaniem 
i otrzymał pamiątkową nagrodę 
symbolizującą świat westernu, 
a także uścisk dłoni i pochwałę 
Sheriffa Cordella.
Przez cały czas funkcjonował bar 
u Dorothy z „pieprzonymi tosta-
mi” i grillem, powodzeniem cie-
szyły  się plendze, czyli placki 
ziemniaczane prosto z  patelni, 
przyrządzone przez Cristal.

Zbigniew Henciel
Sheriff Cordell

n
Podczas turnieju strzeleckiego młody lubonia-
nin, Marcin Lipiak, wykazał się dużym zaangażo-
waniem i chęcią rywalizacji ze starszymi uczest-
nikami   fot. Zbigniew Henciel

cd.  
ze str. 
36

Paryż, plaża Omaha, cmentarz 
żołnierzy amerykańskich, wy-
brzeże klifowe w Etretat nad 
kanałem La Manche, Rouen 
– to miejsca, o których długo 
będą pamiętać młodzi lubo-
nianie, uczniowie Zespołu 
Szkół i  Szkoły Podstawowej 
nr  5 oraz piłkarze LKS-u 
(szczegóły o  zagranicznych 
sukcesach zespołu na stronach 
sportowych).
W dniach 12 – 19 kwietnia 
przebywali oni z opiekunami 
w Normandii i cieszyli się uro-

dą tego niezwykłego regionu Francji oraz 
gościnnością jego mieszkańców. Wyjazd 
odbył się dzięki Stowarzyszeniu „Luboń 
bez Granic” w ramach wymiany, którą 
rok temu zainicjował Alain Cordonier 
z klubu sportowego USMEF, i okazał się 

Z rewizytą w Normandii
Lubonianie przebywający we Francji w ramach wyjazdu  
zorganizowanego przez stowarzyszenie „Luboń bez Granic” opuścili 
słynną katedrę Notre Dame dwie godziny przed pożarem

n
Jeden z ostatnich widoków wnętrza 
katedry Notre Dame uwieczniony 
aparatem lubonian, dwie godziny 
przed pożarem, który wybuchł 15 
kwietnia 2019 r. około godz. 18.50 
czasu lokalnego

wyjątkowy pod wieloma 
względami.
W Paryżu zobaczyliśmy 
biznesową dzielnicę La 
Defense, wieżę Eiffla (tak 
licznie obleganą przez tu-

rystów, że zrezygnowaliśmy z jej zdoby-
cia), Bazylikę Najświętszego Serca Jezu-
sowego, Pałac Inwalidów. Zdążyliśmy 
również odwiedzić paryską Notre Dame 
i opuścić słynną katedrę dwie godziny 
przed pożarem, o którym tuż po godz. 19 
dowiedzieliśmy się przez telefon od za-
niepokojonych rodziców. Ogromnym 
przeżyciem był pobyt na plaży Omaha, 
czyli w miejscu, gdzie 75 lat temu wylą-
dowali alianci, by wyzwolić z niemieckiej 
okupacji Europę. Nie bez wzruszenia 
spoglądaliśmy na rzędy białych krzyży 
na cmentarzu żołnierzy amerykańskich 
w  Colleville-sur-Mer ukazanym m.in. 
w  filmie „Szeregowiec Ryan” Stevena 
Spielberga. Zachwyciły nas kamieniczki 
wokół Starego Rynku i gotycka katedra 
w Rouen. Mieliśmy także okazję zatań-
czyć z naszymi gospodarzami poloneza, 
dopingować piłkarzy i cieszyć się zna-
komitymi wynikami zawodników Lu-
bońskiego, poznawać smaki i  zapachy 
normandzkich serów oraz doskonalić 

znajomość języków obcych. 
Należy podkreślić, że o bez-
pieczną podróż, a  także 
o dobrą atmosferę w auto-
karze zadbali Mistrzowie 
Kierownicy, czyli Panowie 
Mariusz i Damian z luboń-
skiej Firmy Przewozowej 
Tomaszewski.
Ogromnie dziękujemy za 
otwarte domy i serca fran-
cuskich rodzin, które po-
święciły swój czas, by ser-
decznie nas przyjąć i umoż-
liwić poznawanie Norman-
dii. Podziękowania kieruje-
my także w  stronę Pani 
Grażyny Kiercul – za po-
mysł i odwagę, by go zreali-
zować.

emkan
Młodzież z opiekunami na wybrzeżu klifowym w Etretat nad kanałem La Manche

n
Piknik w Paryżu z wieżą Eiffla w tle

n
 Lubońska młodzież odwiedziła też cmentarz żołnierzy amerykań-
skich w Colleville-sur-Mer (Normandia)

n
Piłkarze z LKS-u na tle katedry Notre Dame
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Wycieczka do Łodzi
4 kwietnia, wczesnym rankiem, ponad 
75-osobowa grupa słuchaczy wyruszyła 
z parkingu Intermarchè piętrowym au-
tokarem do Łodzi. Wielu z nas jechało 
tam po raz pierwszy, a miasto to koja-
rzyliśmy z wielokulturowością i przemy-
słem włókienniczym. Przed pałacem 
Scheiblera, w którym obecnie mieści się 
Muzeum Kinematografii, na Księżym 
Młynie w Łodzi spotkaliśmy się z dwoma 
miłymi paniami przewodnikami. Zako-
chane w swoim rodzinnym mieście roz-
poczęły swoją opowieść od przekazania 
nam historii miasta z początku XIX wie-
ku. Zwróciły uwagę na jego wielokultu-
rowość (zamieszkałe przez ludność po-
chodzenia polskiego, żydowskiego, nie-
mieckiego i rosyjskiego). Mówiły o tym, 
jak to niewielkie i  ciche miasteczko 
położone w  Królestwie Polskim, do 
którego zaczęli coraz liczniej przyby-
wać osadnicy z Saksonii, Brandenbur-
gii, Czech, Moraw i  Śląska, wkrótce 
zmieniło  się w  miasto przemysłowe. 
Jak grzyby po deszczu powstawały 
wówczas wielkie tekstylne manufaktu-
ry, rosły fortuny i  powstawały wspa-
niałe, zachwycające przepychem, de-
talami i  różnorodnością form archi-
tektonicznych pałace wielkich przemy-
słowców: Scheiblerów, Geyerów, Groh-
mannów, Poznańskich. Dymiące ko-
miny i  potężne ceglane wieże fabryk 
stały się symbolem Łodzi. Z tego okre-
su do dzisiaj przetrwało ok. 200 fabry-
kanckich rezydencji. Wiele z nich znaj-
duje się na Piotrkowskiej, reprezentacyj-
nej ulicy miasta. Teraźniejszość Łodzi, 
to rewitalizacje i  nowoczesny design. 

W odnowionych murach starych fabryk 
z czerwonej cegły i pałacach mają swoje 
siedzibę urzędy i  instytucje, a  w  wielu 
z  nich powstają pomieszczenia miesz-
kalne. Aby nie tracić czasu, podzieleni 
na dwie grupy, od razu rozpoczęliśmy 
zwiedzanie miasta. Pałac Karola Wilhel-
ma Scheiblera, największego łódzkiego 
przemysłowca nazywanego „królem ba-
wełny”, został zbudowany w 1856 roku. 
Neorenesansowa fasada pałacu od stro-
ny ogrodu zachwyca bogactwem zdo-
bień, zaś wnętrze kipi od nadmiaru bo-
gactwa. Scheiblerowie mieszkali tutaj do 

1932 roku. Po zakończeniu II  wojny 
światowej pałac zmieniał właścicieli. 
Siedzibą Muzeum Kinematografii jest od 
1986 roku. Zgromadzono tutaj pamiątki 
po rodzinie Scheiblerów i  związane 
z miejscową fabryką, oraz zbiory doty-
czące historii filmu i scenografii. Potem 
zwiedziliśmy Państwową Wyższą Szkołę 
Filmową, Telewizyjną i  Teatralną im. 
Leona Schillera zwaną „Filmówką” przy 
ul. Targowej, która ma swoją siedzibę od 
1948 roku w dawnym pałacu łódzkiego 
przemysłowca Oskara Kona. Na legen-
darnych szkolnych schodach prowadzą-

cych do sali projekcyjnej, które w czasach 
Romana Polańskiego były miejscem 
spotkań, dyskusji i żartów studenckich, 
zrobiliśmy sobie pamiątkową fotkę. Po-
tem był spacer po Księżym Młynie, któ-
ry w 2015 roku został uznany za pomnik 
historii. Nazwą tą określa się malowniczą 
dzielnicę Łodzi, która powstała w XIX 
wieku za czasów Scheiblera. To miasto 
w  mieście, czyli zespół starych fabryk 
i obiektów towarzyszących z czerwonej 
cegły, które obecnie przeznacza się m.in. 
na cele mieszkaniowe, tzw. lofty. Obiek-
ty te zostały zbudowane przez Scheible-

Z Uniwersytetu III Wieku ra na terenie dawnej osady młyńskiej, 
należącej ongiś do miejscowego probosz-
cza i wójtowskiego młyna, położonego 
w górnym biegu rzeki Jasień, prawego 
dopływu Neru. Spacerując uliczkami 
Księżego Młyna czuje  się klimat XIX-
-wiecznego miasta. To jedno z najpięk-
niejszych miejsc w Łodzi. Zwiedziliśmy 
ogromny budynek przędzalni, remizę 
strażacką, scheiblerowskie domy fami-
lijne tzw. „famuły”, a na koniec zawita-
liśmy do sklepu z pamiątkami. Potem, 
w  odrestaurowanym pałacu Herbsta, 
który wybudował Scheibler dla swojej 
córki, a obecnie mieści się Oddział Mu-
zeum Sztuki w Łodzi, obejrzeliśmy eks-
pozycję wnętrz z  przełomu XIX i  XX 
wieku. Na zakończenie, w  przytulnej 

pałacowej kawiarence znaleźliśmy chwi-
lę wytchnienia przy filiżance kawy. Dalej 
zwiedzaliśmy miasto z okien autokaru. 
Przejechaliśmy obok bazyliki archika-
tedralnej św. Stanisława Kostki i  ko-
ścioła ewangelickiego pw. św. Mate-
usza. Po wyjściu z autokaru był spacer 
ulicą Piotrkowską i przejście na dwo-
rzec „Łódź Fabryczna”, który jest głów-
ną stacją kolejową miasta, leżącą na 
linii do Koluszek, powstałą w 1866 r. 
z inicjatywy Karola Scheiblera. Potem 
zwiedzaliśmy z  zewnątrz Nowe Cen-
trum Łodzi (NCŁ) Śródmieście – 
Wschód, zarządzane przez PKP Polskie 
Linie Kolejowe, które łączy dworzec 
z  biznesem, handlem i  kulturą i  jest 
bardzo nowoczesne. Dalej autokar ob-
wiózł nas ulicami Starego i  Nowego 
Miasta. Po obiedzie, zwiedziliśmy Cen-
trum Handlowe „Manufaktura”, zloka-
lizowane w dawnym kompleksie pofa-
brycznym Izraela Poznańskiego, otwar-
te w 2006 roku. Centrum rozciąga się 
na powierzchni 27  ha. Rewitalizacji 
poddano stare budynki fabryczne 
z czerwonej cegły, dodając nowoczesne 
elementy, czyli połączono historię z no-
woczesnością. W skład „Manufaktury” 
wchodzą m.in. hotel, kompleks kultu-
ralny, centrum rozrywki, liczne ka-
wiarnie, restauracje i ok. 260 sklepów. 
Każdy może znaleźć coś dla siebie. 
Z  Łodzi wyjechaliśmy po godz.  17 
z uczuciem niedosytu. Jest jeszcze tyle 
do zobaczenia i na pewno przyjedziemy 

tutaj po raz kolejny, bo Łódź jest miej-
scem szczególnym na mapie Polski. Wy-
cieczka odbyła się dzięki finansowemu 
wsparciu Urzędu Miasta Luboń.

Miejsce przyjazne seniorom
6 kwietnia słuchacze LUTW zwiedzili 
interaktywne i multimedialne muzeum 
„Brama Poznania”, korzystając  ze spe-
cjalnej tematycznej oferty muzealnej 
dla seniorów. Był to interaktywny spa-
cer historyczny po wyspie katedralnej, 
który zrealizowaliśmy w ciągu ponad 
jednej godziny. Opowiadanie o histo-
rii i dziedzictwie Ostrowa Tumskiego 
nosiło tytuł „Ostrów Tumski przez 
Wieki”. Zwiedziliśmy cztery sale wy-
stawiennicze z udziałem przewodnika, 

który w tradycyjny sposób przekazywał 
wiadomości i  jednocześnie pomagał 
nam w  korzystaniu z  nowoczesnych 
urządzeń multimedialnych i  audio-
przewodnika. Ostrów Tumski to waż-
ne miejsce na mapie Poznania. Na 
przestrzeni wieków był miejscem wie-
lu istotnych wydarzeń historycznych, 
mających kluczowe znaczenie dla na-
szego kraju. Opowieść zaczyna się od 
powstania na Ostrowie Tumskim gro-
du piastowskiego w IX wieku i poka-
zania życia jego mieszkańców. Potem 
przewodnik i multimedia przybliżają 
fakt przyjęcia chrztu przez Mieszka I 
i  jego znaczenie dla rozwoju naszej 
państwowości. Dalej opisują złoty wiek 
renesansu, wydarzenia związane z od-
zyskaniem niepodległości i na końcu 
przełomowe odkrycia archeologiczne 
dotyczące m.in. znalezienia w podzie-
miach katedry poznańskiej reliktów 
świątyni, domniemanej misy chrzciel-
nej i grobów pierwszych władców Pol-
ski. Na zakończenie zwiedziliśmy taras 
widokowy na budynku muzeum, z któ-
rego rozciąga się wspaniała panorama 
Poznania. Okazało się, że korzystanie 
z multimedialnej i interaktywnej eks-
pozycji jest łatwe i  przyjemne i  nam 
seniorom nie sprawiło żadnych trud-
ności. Wycieczkę zorganizowała Sekcja 
Turystyki Pieszej i  Krajoznawczej 
LUTW. W Muzeum honorowana jest 
Lubońska Karta Seniora.

Maria i Jan Błaszczakowie

n
Słuchacze LUTW podczas zwiedzania Łodzi   fot. Jan Błaszczak

Miejsce przy-
jazne senio-
rom – Mu-
zeum „Brama 
Poznania” 
– uczestnicy 
wycieczki na 
tarasie wido-
kowym   fot. 
Jan Błaszczak

n
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Na końcu Wału Pomorskiego
W pogodny wtorek, 7 maja, członkowie 
Towarzystwa Miłośników Miasta Lubo-
nia (TMML) wybrali  się obejrzeć naj-
bardziej wysunięte na północ umocnie-
nia Wału Pomorskiego. W latach 1932-
1939 Niemcy zrealizowali wzdłuż ów-
czesnej granicy z Polską około 700-800 
schronów tworzących strukturę liniową 
z powszechnym wykorzystaniem prze-
szkód naturalnych, takich jak jeziora, 
lasy, rzeki, strumienie czy wzniesienia. 
Umocnienia zaczynały się w Gorzowie 
Wielkopolskim i biegły wzdłuż Noteci, 
przez Santok i Drezdenko, wzdłuż Dra-
wy, przez Stare Osieczno i Tuczno, je-
ziora w  rejonie Wałcza, rzekę Piławę, 
poligon w  Bornem Sulinowie, jeziora 
wokół Szczecinka, Biały Bór, aż do je-
ziora Bobęcińskiego. Nazwano je Pozy-
cją Pomorską (Pommerstellung), a obec-

ne określenie Wał Pomorski (Pomerań-
ski Wał) utworzyli Rosjanie podczas walk 
w 1945 r. W ciężkich bojach o jej prze-
łamanie brały również udział oddziały 
1.  Armii Ludowego Wojska Polskiego. 
Tym razem zainteresował nas odcinek 
umocnień Karz. (Groß Karzenburg) od 
Sępolna Wielkiego do Cybulina w po-
wiecie szczecinieckim. Obejrzeliśmy 
m.in. najbardziej wysunięte na północ 
dzieło zbudowane na cyplu jeziora Bo-
bęcińskiego Wielkiego na skarpie oto-
czonej umocnieniami polowymi. Nie-
wielki jednoizbowy schron o odporno-
ści C do ognia czołowego wyposażono 
w  jeden ciężki karabin maszynowy 
umieszczony za płytą pancerną.

O zabójstwie księdza Streicha
Nietypowy, 61.  Wieczór Historyczny 
TMML w sobotę, 4 maja był poświęco-
ny zabójstwu księdza Stanisława Streicha 
dokonanym 27 lutego 1938 r. przez za-
gorzałego komunistę w kościele św. Jana 
Bosko w Luboniu. Było to jedno z naj-
słynniejszych morderstw w międzywoj-
niu. Spotkanie odbyło  się wyjątkowo 
w salce w domu parafialnym przy ko-

ściele św. Jana Bosko. Niedawno powsta-
ła tam izba pamięci poświęcona księdzu 
Stanisławowi Streichowi (1902-1938). 
Wśród zgromadzonych pamiątek naj-
cenniejsza jest przestrzelona kulami 
zamachowca sutanna oraz ewangeliarz, 
w którym utkwił jeden z pocisków za-
machowcy. Przybyłych powitał gospo-
darz miejsca – ks. proboszcz Roman 
Kubicki oraz organizator przedsięwzię-
cia Przemysław Maćkowiak – prezes 
TMML. Następnie można było obejrzeć 
krótki film poświęcony tragicznemu 
wydarzeniu. Najważniejszym naszym 
gościem był jednak ksiądz postulator 
w procesie beatyfikacyjnym ks. Streicha, 
dr Wojciech Mueller, który opowiedział 
o najnowszych ustaleniach związanych 
z zabójstwem oraz beatyfikacją. Urodzo-
ny w 1977 r. w Kościanie jest absolwen-
tem Arcybiskupiego Seminarium Du-

Z TMML

chownego w  Poznaniu oraz studium 
doktoranckiego na Wydziale Teologicz-
nym Uniwersytetu Adama Mickiewicza. 
Posługę duszpasterską prowadził 
w Owińskach oraz Tarnowie Podgórnym. 
Jego praca doktorska „Księdza Aleksan-
dra Woźnego koncepcja dziecięctwa 
duchowego” została nagrodzona przez 
Kapitułę Miasta w konkursie „Nagroda 
Miasta Poznania za wyróżniającą  się 
pracę doktorską”. Aktualnie ksiądz Woj-
ciech pracuje w  parafii św. Łukasza 
Ewangelisty w  Poznaniu pełniąc obo-
wiązki wikariusza. Jest też nauczycielem 

religii w  Zespole Szkół Budownictwa 
nr  1 w  Poznaniu. Jak pisze w  swojej 
książce „Błogosławiona krew – męczeń-
stwo Sługi Bożego księdza Stanisława 
Streicha”: 27 lutego 1938 roku o  godz. 
9.30 ksiądz Stanisław Streich zasiadł jak 
zwykle w  konfesjonale, by słuchać spo-
wiedzi. O godz. 10 rozpoczął celebrowanie 
Mszy św. Po odejściu do ołtarza zdjął 
ornat przy stole i skierował się ku ambo-
nie, aby jeszcze przeczytać Ewangelię 
i wygłosić kazanie. Nagle, niespodziewa-
nie dla wszystkich wyskoczył człowiek 
z wysoko podniesioną ręką i strzelił dwu-
krotnie do Sługi Bożego, mierząc w jego 
twarz zwróconą w kierunku napastnika. 
Pierwszy strzał, jak się później okazało, 
był tym śmiertelnym, gdyż kula przeszła 

pod prawym okiem, przebiła kość czasz-
kową i utkwiła w mózgu. Druga trafiła 
w  podniesiony ewangeliarz. W  pogrze-
bowym kazaniu 3 marca 1938 r. ks. Ste-
fan Kaczorowski głosił: Odszedł od nas 
kochający syn i brat, wierny przyjaciel, 
miły konfrater, najgorliwszy duszpasterz, 
zacny obywatel. Nad wyraz bolesna to dla 
nas strata, która w sercach naszych pozo-
stawi trwałą ranę… Ale śmierć jego do-
tknęła nie tylko nas, jemu bliskich! Jak 
grom potężny wstrząsnęła całą Polską 
wzdłuż i  wszerz, wywołując wszędzie 
grozę i osłupienie, a potem ból i najgłęb-

sze oburzenie. Naród od razu zrozumiał, 
że zbrodnicze kule komunisty były wy-
mierzone poprzez osobę proboszcza lu-
bońskiego w  Kościół Polski, a  zarazem 
i w państwo polskie […]. Wszelako dziś 
już nie wystarcza gotowość, dzisiaj po-
trzeba czynu! Krew kapłana – męczenni-
ka – woła wielkim głosem na alarm! Czas 
najwyższy odłożyć swary i zjednoczyć się 
przeciw wspólnemu wrogowi, zanim on 
rozpęta krwawą burzę, która by na naszą 
Ojczyznę sprowadziła nie tylko ruinę, ale 
i zgubę!
W spotkaniu wziął udział 
świadek mordu, 92-letni dr 
Stanisław Malepszak, będą-
cy wówczas młodym mini-
strantem. Urodzony w 1927 
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n
Fragment elewacji tylnej schronu najbardziej wysuniętego na północ umocnień, 
Wału Pomorskiego (Pommerstellung). Widoczne łukowate płaskowniki umożliwia-
jące zamocowanie zrolowanej siatki maskującej. Dość wyjątkowy jest zachowany 
fragment stalowej siatki pierwotnie rozpiętej między płaskownikami i wzmacniają-
cej konstrukcję. Poniżej znajduje się wejście główne z fragmentami stalowej oścież-
nicy drzwi pancernych 14P7   fot. Przemysław Maćkowiak

n
Kolejny, 61. Wieczór Historyczny odbył się tym razem w gościnnych progach domu 
parafialnego przy kościele św. Jana Bosko. Na zdjęciu wnętrze izby pamięci po-
święconej księdzu Stanisławowi Streichowi   fot. Przemysław Maćkowiak

n
W spotkaniu wziął udział Stanisław 
Malepszak, jeden z trzech żyjących 
naocznych świadków mordu. W tle 
przestrzelona kulami zamachowca 
sutanna ks. Stanisława Streicha   
fot. Przemysław Maćkowiak

n
Postulator, ks. dr Wojciech Mueller, jeden z inicjatorów i organizatorów Izby Pa-
mięci – prof. Krzysztof Moliński, świadek morderstwa z 1938 r. dr Stanisław Malep-
szak z synem Juliuszem i wnukiem Pawłem (z lewej) i organizator 61. Wieczoru 
Historycznego prezes TMML – Przemysław Maćkowiak   fot. Paweł Wolniewicz
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roku w  Luboniu jest absol-
wentem Wydziału Budowy 
Maszyn Politechniki Poznań-
skiej. Pracę doktorską obronił 
na Wydziale Architektury, 

Urbanistyki i Inżynierii Środowiska Po-
litechniki Poznańskiej. Przez wiele lat 
był projektantem budownictwa przemy-
słowego, po przejściu na emeryturę za-
jął się historią oraz archeologią, urbani-
styką i architekturą. Jest autorem i współ-
autorem kilku książek. Obecnie jest on 
jednym z  trzech żyjących naocznych 
świadków wydarzenia. W  trakcie oży-
wionej dyskusji można było dowie-
dzieć się m.in., jak wygląda dość skom-
plikowana procedura związana z beaty-
fikacją księdza Streicha i na jakim etapie 
jest ona obecnie. Niewątpliwym proble-
mem jest popularyzacja postaci wśród 

ludzi młodych, gdyż dla starszych miesz-
kańców pamięć o wydarzeniu jest oczy-
wista. Bezpośrednio po zabójstwie rela-
cje znalazły się w większości ówczesnych 
periodyków budząc ogromne zaintere-
sowanie społeczeństwa. Teraz funkcjo-
nuje ona przede wszystkim w  grupie 
osób interesujących się historią. Wiele 
więc jest w tej kwestii niestety jeszcze do 
zrobienia… Spotkanie odbyło się w ra-
mach IX Fortecznego Weekendu orga-
nizowanego po raz kolejny przez TMML 
podczas „Poznania za pół Ceny”, będą-
cego przedsięwzięciem Poznańskiej Lo-
kalnej Organizacji Turystycznej. Naszym 
partnerem jest tym razem Parafia św. 
Jana Bosko w Luboniu, wsparło nas też 
Miasto Luboń.

Przemysław Maćkowiak
Prezes TMML

n
Ksiądz Stanisław Streich został pochowany przy elewacji południowej kościoła św. 
Jana Bosko. Najprawdopodobniej po beatyfikacji, jego doczesne szczątki zostaną 
przeniesione do wnętrza świątyni. Polny kamień obecnie stanowiący główną 
część nagrobka został wyszukany przez Zygmunta Maćkowiaka pomiędzy Siero-
sławem i Lusowem   fot. Przemysław Maćkowiak

Droga Krzyżowa
W piątkowy wieczór, 12 kwietnia pod 
przewodnictwem księży: proboszcza 
Romana Kubickiego i  wikariusza 
Krzysztofa Twardowskiego ulicami 
Starego Lubonia przeszli licznie zgro-
madzeni uczestnicy Drogi Krzyżowej. 
– Jednoczy nas intencja, która sku-
pia  się wokół osoby ks. Stanisława 
Streicha, intencja, która przygotowu-
je nas do Świąt Paschalnych i odno-
wienia naszych serc – powiedział 
proboszcz. Tuż po godz. 19.30 wyru-
szyliśmy spod Krzyża Milenijnego 

u  zbiegu ulic Powstańców Wlkp. 
i  Puszkina, następnie ulicami: Ko-
ścielną, Jagiełły, Konopnickiej i  ks. 
Streicha przeszliśmy – zatrzymu-
jąc się na kolejnych stacjach męczeń-
skiej Drogi Chrystusa – do świątyni 
parafialnej. Na koniec ks. prałat Roman 
Kubicki powiedział m.in.: Zmierzaliśmy 
do celu, który wyznaczył nam kościół 
w Liturgii. Nawiązał również do Nie-
dzieli Palmowej i dziękował za obec-
ność Chrystusa w  naszych sercach. 
Wspomniał o sukcesach i porażkach, 
o cierpieniu i radości, podziękował, 

że szl iśmy drogą, 
którą przeszedł Sługa 
Boży ks. Stanisław 
Streich. Na koniec 
duszpasterz udzielił 
uroczystego błogo-
sławieństwa. Nabo-
żeństwo zakończy-
ło się przed godz. 21.

Paczki od Caritasu
We wtorek Wielkiego 
Tygodnia Zespół Ca-
ritas, po wspólnej 
modlitwie, obdaro-
wał paczkami wiel-
kanocnymi 90  naj-
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Z parafii św. Jana Bosko bardziej potrzebu-
j ą c y c h  r o d z i n 
(około 200  osób). 
Znalazły się w nich 
różne artykuły spo-
żywcze do świę-
conki i  na wielka-
nocny stół .  Ks . 
proboszcz Roman 
Kubicki złożył ży-
czenia radosnych 
świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego 
niestrudzonym wo-
lontariuszom i  ich 
podopiecznym. 
Caritas serdecznie 
dziękuje wszystkim 
Sponsorom i  Do-
brodziejom za dar 
serca, których po-

moc w  świątecznej akcji przerosła 
najśmielsze oczekiwania, i jest świa-
dectwem miłości do Boga i bliźniego. 
Jednocześnie Caritas wyraża głęboką 
wdzięczność Duszpasterzom parafii 
– ks. prał. Romanowi Kubickiemu 
i  ks. Krzysztofowi Twardowskiemu 
za udzieloną pomoc, przychylność 
i zrozumienie.

Triduum Sacrum
Wielki Czwartek był zarazem Dniem 
Kapłańskim. Podczas Mszy św. celebro-
wanej o godz. 19 nasi duszpasterze po-
dziękowali Panu Bogu za dar 
kapłaństwa nie kryjąc, jak 
ważną rolę w  ich posłudze 
odgrywa współdziałanie i bli-
skość z  parafianami. Po za-

n
W Domu Parafialnym na potrzebujących czekały liczne dary 
serca przygotowane tradycyjnie przez członków Zespołu 
Caritas, od lewej: Aleksandrę Klupieć, Marię Stryszak, Stellę 
Maćkowiak, Barbarę Sitarz, Marię Grześkowiak (prezes) i Ja-
ninę Pawlęty   fot. Paweł Wolniewicz

n
Podczas modlitwy na Stacji Drogi Krzyżowej przy ul. Kościelnej   fot. Paweł Wolniewicz

n
W sobotnie popołudnie o godz. 13. koszyki z wielkanocnymi potrawami święcił 
pochodzący z naszej parafii kleryk Maciej Szymczak   fot. Paweł Wolniewicz

cd.  
obokn

Moment poświęcenia ognia w Wielką Sobotę    
fot. Paweł Wolniewicz
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Prelekcja  
i ekspozycja
W sobotę, 4 maja, 
po wieczornej 
Mszy św. gościli-
śmy w naszej świą-
tyni grupę człon-
ków Społecznego 
Komitetu Odbu-
dowy Pomnika 
Wdzięczności. 
Najpierw obejrze-
liśmy niezwykle 
interesujący film 
o genezie i losach 
Pomni ka  Naj -
świętszego Serca 
Pana Jezusa. Po 
nim przewodniczą-
cy Komitetu – prof. 
Stanisław Mikołaj-
czak – wygłosił prelekcję, której tematem 
wiodącym było zrealizowanie jasnego 
celu – Pomnik Wdzięczności ma ponow-
nie stanąć w stolicy Wielkopolski. War-
to wspomnieć, że od 25  kwietnia do 

9 maja można było zwiedzać okoliczno-
ściową ekspozycję nawiązującą do histo-
rii Pomnika Wdzięczności oraz jego 
makietę.

PAW

Z PARAFII

Centralnym wydarzeniem religijnym 
kwietnia w parafii św. Maksymiliana było 
celebrowanie Triduum Paschalnego, bę-
dącego zakończeniem Wielkiego Postu. 
Święte Triduum Paschalne to czas kiedy 
wspominaliśmy ustanowienie Euchary-

stii, mękę, śmierć i  zmartwychwstanie 
Chrystusa jako jedną Tajemnicę.
W Wielki Czwartek, na pamiątkę Ostat-
niej Wieczerzy, gdy Jezus ustanowił Eu-
charystię i przekazał apostołom moc jej 
sprawowania, dziękowaliśmy Bogu za 
dar kapłaństwa naszych księży i składa-
liśmy im życzenia mocy Chrystusa naj-
wyższego Kapłana podczas realizacji tej 
posługi. W  tym dniu, na wzór sługi 
Chrystusa, kapłan symbolicznie umywał 
nogi szafarzom nadzwyczajnym.
W Wielki Piątek nie sprawowano Eu-
charystii. Gromadziliśmy się w świątyni, 
by wysłuchać Słowa o  ofierze krzyża 
(Męka wg św. Jana). Przez adorację krzy-
ża oddawaliśmy cześć Chrystusowi, któ-
ry dla nas oddał życie. Przez Komunię 

świętą wyrażaliśmy łączność z celebracją 
dnia poprzedniego.
W Wielką Sobotę przez cały dzień 
łączyliśmy się z milczeniem Chrystusa, 
którego ciało zostało złożone w grobie. 
Wieczorem weszliśmy w najważniejszą 

Z parafii św. Maksymiliana
Wspomnienie męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa

n
Liturgia Wielkiego Czwartku w kościele św. Maksymiliana Kolbego – ustanowienie 
Eucharystii i sakramentu kapłaństwa   fot. Anna Kaźmierczak

n
Liturgia Światła z nowym paschałem w świątyni w Lasku   fot. Anna Kaźmierczak

celebrację roku liturgicznego – Wigilię 
Paschalną. Sprawowano liturgię świa-
tła i liturgię słowa. Umocnieni Słowem 

i  odnowionym przy-
mierzem chrzcielnym 
wzię l i śmy udzia ł 
w  uroczystej Eucha-
rystii, która najpełniej 
zjednoczyła nas ze 
Zmartwychwstałym. 
Radości spotkania 
dopełniła procesja 
rezurekcyjna, podczas 
której wyśpiewaliśmy, 
że Pan żyje wśród 
nas! Alleluja. Zmar-
twychwstały Chrystus 
rozproszył  mroki 
nocy. Do naszych serc 
d o t a r ł a  p r a w d a 
o  Wielkiej  Nocy, 
z  której czerpiemy 
radoś ć ,  nadz ie j ę 
i  wolność. Wyrażali-
śmy pragnienie, aby-
śmy wszyscy, umiera-
jąc z  Chrystusem, 

doświadczyli zmartwychwstania z Nim 
i w Nim.

A.K.

Pusty grób Chrystusa i procesja rezurekcyjna    
fot. Anna Kaźmierczak

n

kończeniu nabożeństwa 
ministranci ,  młodzież 
z KSM oraz przedstawiciele 
stowarzyszeń działających 
przy parafii złożyli okolicz-

nościowe życzenia swoim pasterzom, 
a  ci im podziękowali za ciepłe słowa 
i piękne kwiaty. W Wielki Piątek uczest-
niczyliśmy w  wieczornej liturgii, która 
również rozpoczęła  się o  godz.  19. 

W Wielką Sobotę 
na dziedzińcu 
k o ś c i o ł a  o d 
godz.  11 do 16, 
co pół godziny 
święcono świą-
teczne potrawy. 
Wieczorne uro-
czystości rozpo-
c z ę ł y   s i ę 
o  godz.  21 po-
święceniem ognia, 
po czym kapłani 
i  wierni wzięli 
udział w  liturgii 
paschalnej. Po za-
kończeniu nabo-
żeństwa uczestnicy 
przeszli w procesji 
rezurekcyjnej do-
okoła kościoła.
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n
Częścią czasowej ekspozycji w kościele św. Jana Bosko w Lu-
boniu była makieta Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa   fot. Paweł Wolniewiczn

Podczas prelekcji na temat Pomnika Wdzięczności, od lewej: 
Stanisław Mikołajczak, Krzysztof i Anna Molińscy, Jacek Krzy-
żański (prezentuje zdjęcie weteranów 4. kompanii Marynarzy 
Powstańców Wielkopolskich uczestniczących w uroczystości 
odsłonięcia Pomnika Wdzięczności 30 października 1932 r.) 
i jego teść – Stefan Madaliński   fot. Paweł Wolniewicz
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Poświęcenie sztandaru
W pierwszy czwartek każdego miesiąca 
swoje spotkanie po Mszy św. wieczornej 
ma Stowarzyszenie Żywego Różańca. 
W  kwietniu zaprezentowano zgroma-
dzonym w świątyni sztandar tej grupy 
parafialnej. Został poświęcony i zapre-

zentowany wszystkim parafianom pod-
czas Mszy św. o  godz.  12 w  Niedzielę 
Miłosierdzia Bożego, 28 kwietnia. Pierw-
szym chorążym została pani Lucyna 
Jelinska, a przybocznymi panie: Janina 
Bartkowiak i Danuta Kukuła.

11. stacja
5 kwietnia zamontowano kolejną stację 
Drogi Krzyżowej autorstwa poznańskie-
go rzeźbiarza, Jacka Nowaka – Pan Jezus 
przybity do krzyża.

Koncert pasyjny
11 kwietnia o godz. 19 w naszej świąty-
ni rozpoczął  się Koncert Pasyjny pt. 
„Siedem Ostatnich Słów Zbawiciela na 
Krzyżu” w  wykonaniu „Consortium 
Sedinum” w  składzie: Mikołaj Zgółka 
i  Łukasz Nazarczuk – skrzypce, Piotr 
Chrupek – altówka, Bartosz Kokoszka 
– wiolonczela. Muzykę skomponował 
Joseph Haydn, a  teksty rozważań ks. 
Grzegorza Strzelczyka interpretował 
Dominik Górny. Organizatorem kon-
certu była Fundacja Akademia Muzyki 
Dawnej przy wsparciu Powiatu Poznań-
skiego.

Dziecięca Droga Krzyżowa
12 kwietnia Drogę Krzyżową o  godz. 
17.30 prowadziły dzieci naszej parafii, 
wspomagane przez rodziców. Podobnie 

jak było w ubiegłym roku, nabożeństwo 
to było inscenizacją, którą przygotowa-
ła opiekunka naszej parafialnej scholi 
– siostra Vianney’a ze Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek Maryi. Teksy rozwa-
żań poszczególnych stacji, oprócz dzie-
ci, czytali również ojcowie. Tak przygo-

towana Droga Krzyżowa wzbudziła duże 
zainteresowanie parafian. Postawa, za-
angażowanie dzieci w  jak najlepsze 
przedstawienie swojej postaci, dobór 
strojów, jak i sam pomysł inscenizacji, 

Z parafii św. Jana Pawła II zdobyły uznanie. 
Żal tylko, że 
przez cały Wielki 
Post inne grupy 
parafialne nie 
w ł ą c z y ł y   s i ę 
w  prowadzenie 
piątkowych nabo-
żeństw. Może 
w przyszłym roku 
zorganizuje  się 
chociaż młodzież 
przygotowują-
ca  się do Sakra-
mentu Bierzmo-
wania, albo mini-
stranci?

Akcje pomoco-
we
Wielki Tydzień 
kończył prowa-
dzone podczas 
całego Wielkiego 
Postu akcje Para-
fialnego Zespołu 
Caritas. Dzięki 
ofiarności parafian 
i  anonimowych 
darczyńców osią-
gnęły one sukces. 17 kwietnia została wy-
dana żywność ze zbiórki przeprowadzonej 
w „Biedronce” i paczki ze słodyczami dla 
dzieci. Wolontariuszki przygotowały 72. 
paczki żywnościowe dla osób chorych, 
samotnych i  rodzin będących w trudnej 

sytuacji finansowej. Przekazano też 75 
paczek ze słodyczami z akcji „Serduszko”. 
Ponad 200 osób mogło spokojnie przeżyć 
te radosne święta. Wszystkim, którzy wzie-
li udział w tych akcjach bardzo serdecznie 
dziękujemy.

Obrzędy wielkanocne
18 kwietnia rozpoczęło  się tegoroczne 
Triduum Paschalne. Towarzyszyło nam 
pięciu kapłanów: ojcowie oblaci: Piotr 
Osowski, Paweł Ratajczyk i Mariusz Bo-
sek oraz nasi duszpasterze: ks. proboszcz 
Paweł Dąbrowski i ks. wikariusz Krystian 
Gramza.
W Wielki Czwartek – dniu, w którym 
Jezus ustanowił dwa Sakramenty: Eucha-
rystii i Kapłaństwa – Mszy św. koncele-
browanej przewodniczył ks. proboszcz 
Paweł Dąbrowski. Przy ołtarzu obecni 
byli: o. Piotr OMI i wikariusz ks. Kry-
stian Gramza. Zgodnie z  tradycją, po 
homilii, główny celebrans obmył nogi 
dwunastu mężczyznom. Po Eucharystii, 
Najświętszy Sakrament został uroczyście 
przeniesiony do „Ciemnicy”. Adoracja 
w tym dniu trwała do godz. 21. Pierwszy 
dzień Triduum to również święto kapła-
nów. Nie zapomnieliśmy o naszych dusz-
pasterzach, składając im życzenia i wrę-
czając kwiaty.
Wielki Piątek rozpoczął się adoracją Naj-
świętszego Sakramentu od godz. 7. O 15 
została odprawiona ostatnia w tym poście 
Droga Krzyżowa, a  po niej odmówiona 
Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Nabożeństwu Męki Pańskiej, które roz-
poczęło się o godz. 18, przewodniczył o. 
Piotr OMI, on też dokonał obrzędu 
prostacji kapłana. Bardzo ważnym mo-
mentem podczas tego nabożeństwa jest 
uroczyste odsłonięcie Krzyża i późniejsza 
Jego adoracja. Po rozdaniu Komunii 
Świętej, Najświętszy Sakrament został 
przeniesiony do Grobu Pańskiego i ado-
rowany do godz. 22.
Wielka Sobota to dzień adoracji Krzyża 
i Grobu Pańskiego od godz. 7 przez cały 
dzień. Święcenie potraw i  wieczorna 
Liturgia Wigilii Paschalnej (Liturgia 
Światła, Słowa, Chrzcielna i  Euchary-
styczna), której przewodniczył ks. Kry-
stian Gramza. On też głosił tej nocy 
homilię.

Ks. proboszcz odchodzi
Niedziela Miłosierdzia Bo-
żego ustanowiona w 2000 r. 

cd.  
obok

n
Nowa, 11. stacja Drogi Krzyżowej w ko-
ściele pw. św. Jana Pawła II   fot. Włodzi-
mierz Wasilewski

n
Moment poświęcenia sztandaru Stowarzyszenia Żywego Różańca   fot. Włodzi-
mierz Wasilewski

Awers i rewers nowego sztandaru 
Wspólnoty Żywego Różańca w maryj-
nych kolorach tła – białym i niebieskim    
fot. Włodzimierz Wasilewski 

n

n
Dziecięca Droga Krzyżowa w parafii św. Jana Pawła II   fot. Włodzimierz Wasilewski

n
Msza rezurekcyjna w kościele przy ul. Źródlanej    
fot. Włodzimierz Wasilewski
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roku oraz większy, poświęcony Chrystu-
sowi Królowi, ofiarowany przez żabi-
kowskich parafian w 1936 roku.
Obrzędy Wielkiego Tygodnia tradycyjnie 
odprawiano również w Sanktuarium bł. 

Edmunda Bojanowskiego.

Majowy sakrament
Tradycyjnie w dwóch grupach – 12 i 26 
maja – dzieci z  klas trzecich przyjmą 
I Komunię Świętą.

Rafał Wojtyniak

Z PARAFII

przez papieża Jana Pawła II podczas 
kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej 
w Krakowie-Łagiewnikach, przypa-
dająca w  tym roku 28 kwietnia, 
przebiegała w naszej parafii dwuto-
rowo: radość i smutek. Radość, bo 

to piąta rocznica kanonizacji naszego patrona, 
św. Jana Pawła  II, uroczystość poświęcenia 
nowego sztandaru w  naszej parafii i  święto 
patronalne Caritas. Smutna, bo właśnie tego 
dnia odczytano Dekret ks. Arcybiskupa Sta-
nisława Gądeckiego o  odwołaniu z  dniem 1 
lipca 2019 r. z funkcji proboszcza naszej pa-
rafii – ks. Pawła Dąbrowskiego – i powołaniu 
go do pełnienia tej służby w Gostyniu, w pa-
rafii pw. Świętego Ducha i Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa. Ksiądz P. Dąbrowski był z nami 
od erygowania najmłodszej parafii w Luboniu. 
To dzięki jego pracy staliśmy  się prawdziwą 
wspólnotą, powstało wiele grup duszpaster-
skich, nasza świątynia stawała się coraz pięk-
niejsza. Gratulujemy i mamy nadzieję, że tak 
szybko o nas nie zapomni.

H.G.

cd.  
ze str. 
42

Obrzędy wielkanocne
Od kilku lat kucyk pana Maćkowiaka 
z ul. Ogrodowej uczestniczy w insceni-
zacji Niedzieli Palmowej w kościele pa-
rafialnym (św. Barbary) – na pamiątkę 
wjazdu Jezusa do Jerozolimy pośród 
wiwatujących mieszkańców. W Wielki 
Czwartek umilkły dzwony i instrumen-
ty muzyczne – pozostały śpiewy i dźwięk 
drewnianych kołatek. Najświętszy Sa-
krament został przeniesiony do kaplicy 
adoracji, a tabernakulum w ołtarzu po-
zostało otwarte i puste. W Wielki Piątek 
odprawiono ostatnią w Wielkim Poście 
drogę krzyżową. Podczas wieczornej 
liturgii odczytano Mękę Pańską z  po-

działem na role, a zgromadzeni adoro-
wali krzyż. W Wielką Sobotę święcono 
potrawy, które trafiły potem na świątecz-
ny stół. Mieszkańcy Fabianowa nie mu-
sieli przyjeżdżać do kościoła. Zgroma-
dzili  się z koszykami pod Szkołą Pod-
stawową nr  52. Tam kapłan poświęcił 
potrawy, które spożyli w święta. Nabo-
żeństwo wielkosobotnie rozpoczęło się 
przy ognisku rozpalonym przed kościo-
łem. Od 3.  lat parafianie zgromadzeni 
w kościele mogą obserwować na ekranie, 
jak wygląda poświęcenie i przenoszenie 
ognia czy wbijanie gron w paschał. Pod-
czas liturgii odczytano siedem czytań ze 
Starego i  jedno z  Nowego Testamentu 

Z parafii św. Barbary

n
Procesja w Niedzielę Palmową 14 kwietnia z udziałem żywego osiołka   
fot. Rafał Wojtyniak

(na przemian z  psalmami). Nastąpiło 
również poświęcenie wody, która wy-
pełniła potem chrzcielnicę. Niedziela 
Wielkanocna rozpoczęła  się procesją 
rezurekcyjną dookoła kościoła, na prze-

dzie której niesiono figurę Jezusa Zmar-
twychwstałego oraz krzyż. W tym roku 
podczas nabożeństw wielkanocnych 
parafianie dwukrotnie mieli okazję oglą-
dać na ekranie bijące na wieży kościelnej 
dzwony – mniejszy ewangelicki z 1909 

Charaktery-
styczne frag-
menty wiel-
kopiątkowej 
liturgii – pro-
stacja oraz 
adoracja 
Krzyża   fot. 
Rafał Wojty-
niak

n

n
Święcenie potraw przy Szkole Podstawowej nr 52 w Fabianowie   fot. Rafał Wojtyniak

Pierwsza długa podróż kopii cudow-
nego obrazu Matki Boskiej Często-
chowskiej po parafiach w Polsce była 
konsekwencją Jasnogórskich Ślubów 
Narodu Polskiego napisanych pod-
czas internowania przez kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, które zostały 
uroczyście złożone 26 sierpnia 
1956 r. Kopię tego cudownego wize-
runku poświęcił Ojciec Święty 
Pius XII 14 maja 1957 r. w obecności 
kardynała Stefana Wyszyńskiego – 
Prymasa Polski – oraz biskupów: 
Michała Klepacza, Zygmunta Cho-
romańskiego i Antoniego Baraniaka. 
W sierpniu 1957 r. rozpoczęła ona 
wędrówkę po wszystkich parafiach 
Polski. Najpierw w archidiecezji war-
szawskiej, skąd poprzez inne diece-
zje dotarła 7  listopada 1976  r. do 
archidiecezji poznańskiej. Po wiel-

kopolskiej ziemi (ówczesnej diecezji) 
obraz peregrynował przez 561 dni. 
Matka Boża w  cudownym swym 
wizerunku jasnogórskim nawiedziła 
wówczas 605 świątyń i  przebyła 
4 460 kilometrów. Zakończenie na-
wiedzenia miało miejsce na placu 
przed katedrą w Poznaniu 21 maja 
1978 r. Sumę pontyfikalną odprawiał 
ks. Karol Wojtyła. Była to przedostat-
nia na ziemi wielkopolskiej wizyta 
kardynała przed konklawe, które 
wybrało go papieżem na Stolicę Pio-
trową w październiku 1978 r.

Po lubońskiej ziemi
W grudniu 1977 r. obraz Matki Bo-
żej przybył do Puszczykowa, skąd 
przez parafię św. Floriana w Wirach 
(15.12) trafił do Lubonia. Najpierw 
odwiedził kaplicę w Lasku (16.12), 

następnie parafię św. Jana Bosko 
(17.12), skąd powędrował do 
św.  Barbary w  Żabikowie (18.12) 
oraz do wówczas kaplicy Sióstr Słu-
żebniczek. Uroczyste msze św. od-
prawili wtedy: ks. bp. Tadeusz Etter 
(w Lasku) ks. bp Marian Przykucki 
w parafii św. Jana Bosko w Luboniu. 
Przypomnijmy, wizyta obrazu Mat-
ki Bożej na lubońskiej ziemi miała 
miejsce w 4 miesiące po śmierci ks. 
abpa Antoniego Baraniaka. Obraz 
pomiędzy miejscowościami przewo-
żono w  specjalnie dostosowanej 
nysie. Na miejscu niesiony był przez 
poszczególne stany. Nawiedzenie 
obrazu w 1977 r. było jednocześnie 
wielką manifestacją wiary w komu-
nistycznej wówczas Polsce. Po 42. 
latach, od 12 do 15 listopada, Obraz 
ponownie odwiedzi nasze parafie, 
także te powstałe później.

PPR

Historia peregrynacji
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14 kwietnia o godz. 20 (w dniu poprze-
dzającym egzamin ósmoklasistów) na 
wzgórzu w  parku Papieskim lubońska 
społeczność szkolna (głównie nauczycie-
le, rodzice i uczniowie) spotkała się w ra-
mach ogólnopolskiej akcji „Światełko dla 
edukacji”, wyrażającej solidarność ze 
strajkującymi nauczycielami. Akcję po-
przedziły zaproszenia wysyłane m.in. 
w postaci SMS-ów. Używając latarek w te-
lefonach komórkowych oraz innych źró-
deł światła uczestnicy ustawili się tworząc 
duży wykrzyknik, który był symbolem 
ogólnopolskiego strajku prowadzonego 
przez nauczycieli od 8 do 27 kwietnia, 
godz. 6 i  zawieszonego do września br. 
Zatańczyli też poloneza.   (w)

Niektóre komentarze internetowe do 
wydarzenia zamieszczone na e-lubon.pl:

Qn Nie tylko nauczyciele, ucznio-
wie i rodzice, byli też inni, którzy 
przyszli pokazać, że los edukacji 
jest dla nich ważny.
Qn Nawet nie wszyscy nauczyciele 

przyszli. Samych szkół podstawo-
wych jest w Luboniu pięć. W każdej 
zatrudnionych jest kilkudziesięciu 
nauczycieli, a tu raptem przyszło 
tylu z rodzinami na to całe wy-
darzenie.
Qn Kółko wzajemnej adoracji, co 

widać na fotkach. Trochę przesada 
z tym poparciem...
Qn Jak dla mnie, forma strajku bardzo 

wygodna dla nauczycieli..., ale czy będzie 
skuteczna? „Strajkuję w godzinach pracy, 
a po idę do domu i mam święty spokój...” 
– dokąd to ma zaprowadzić? Rząd ma się 
z tego tytułu ugiąć i spuścić na siebie la-

winę strajkujących w każdej branży? Nieeeee 
wydaje mi się...
Qn Nauczyciele w ostatnich dniach bardzo dużo 

stracili, bo stracili autorytet.
zebrała HS

W związku z sytuacją w oświa-
cie, jaka miała ostatnio miejsce, 
do redakcji zgłosiło  się wiele 
osób związanych z  edukacją, 
wśród nich emerytowani luboń-
scy nauczyciele, zbulwersowani 
postawą młodszych kolegów. 
Niektórzy przysłali do redakcji 
teksty. Jako byli pedagodzy chcą 
podzielić  się nimi z mieszkań-
cami naszego miasta, wśród 
których jest wielu ich wycho-
wanków. Niech te słowa będą 
powodem do refleksji.

Głosy 
w sprawie 
oświaty

Dlatego mam prawo wypowiedzieć 
opinię o sytuacji, którą obecnie mamy. 
Uważam, że postawa, zakłamana dzia-
łalność i  ciasny, „betonowy” tok my-
ślenia przewodniczącego ZNP jest 
godny potępienia. Tak postępowali 
komuniści wydający rozkazy strzelania 
do stoczniowców, górników, robotni-
ków w Poznaniu, nawet do 12-letniego 
ucznia Romka Strzałkowskiego. Znamy 
ich nazwiska, bo to współczesna histo-
ria Polski. Skompromitowany przewod-
niczący ZNP bardziej przystaje do to-
warzystwa „czarnych marszów”, spo-
tkań „pod tęczą” i wszelkich gendero-
wych zachowań, niż do przewodnicze-
nia światłym ludziom w sektorze pol-

skiej oświaty. Naganna postawa, godna 
potępienia, powinna być odpowiednio 
ukarana.
„Miłość do Ojczyzny gaśnie, gdy przy-
chodzą czasy łotrów i  szaleńców (…)”. 
– Jak rozumie te słowa walczący prze-
wodniczący, były nauczyciel?
Trudno uwierzyć, że nauczyciele luboń-
skich szkół tego nie widzą. Nie starają się 
zrozumieć, że ktoś nimi manipuluje, 
okłamuje, wykorzystuje ideologicznie 
i stara się doprowadzić do zdegradowa-
nia pięknego zawodu – niosącego kaga-
nek oświaty.

„Szukajcie prawdy jasnego promienia
Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg 
(…)”

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Danuta Kukuła (emerytowany nauczyciel)

i „dwór koleżeński”
8.04.2019 r.

Popieramy wprowadzenie godnego wy-
nagrodzenia nauczycieli, lecz potępiamy 
formę walki o podwyżkę.
Należę do społeczności nauczycielskiej. 
W Szkole Podstawowej nr 1 pracowałam 
tak długo, aż uzyskałam status przejścia 
na zasłużoną emeryturę. Należę też do 
grupy tych nauczycieli, którzy nie wstą-
pili do PZPR, gdy większość, głównie 
kobiety, koniecznie legitymowały  się 
członkostwem tej partii. Poświadczyć to 
mogą ogólnie znani w  mieście, były 
dyrektor i wicedyrektor SP 1.
Podczas historycznych przemian ustro-
jowych w Polsce, odzyskawszy pewne 
wolności, utworzyliśmy w SP 1 związek 
nauczycielski „Solidarność”, lecz krót-

ko potem nastał stan wojenny i zaka-
zano działalności związku, którego 
potem już nie reaktywowano. Nato-
miast ZNP pozostało, jako stałe szere-
gi wspierające wiodącą partię. W  tej 
uległości i poprawności partyjnej na-
uczyciele mają wypełniać nakazy, a nie 
– sumiennie wykonywać swe obowiąz-
ki zawodowe, wynikające z etosu, mo-
ralności i powołania.
O niesumiennym wykonywaniu zawo-
du oraz o  poziomie nauczania szkół 
świadczą szerzące się płatne korepety-
cji – jak plaga, zawodowa zmowa, 
kwitnie proceder dodatkowych lekcji, 
które mają swoje źródło w nieudolnej 
nauce szkolnej.

List do redakcji

Absurd czasów współczesnych
Opinia emerytowanych pedagogów na temat strajku nauczycieli

Qn Czy władze Lubonia zapłacą nauczycie-
lom za czas strajku? Fundacja im. Stefana 
Batorego rozpowszechnia informację, że 
istnieje prawna ścieżka umożliwiająca sa-
morządom wypłatę wynagrodzeń za czas 
strajku. Postanowienie o wypłacie tych środków należy 
zawrzeć w porozumieniu postrajkowym między dyrek-
torami szkół a związkami zawodowymi.

Odp. Szanowni Państwo, jak wynika z art. 23 ust. 2 usta-
wy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w okresie straj-
ku zorganizowanego, pracownik nie zachowuje prawa do 
wynagrodzenia, a jedynie prawo do świadczeń z ubezpie-
czenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy. 
Pracodawca samorządowy, którego obowiązuje dyscypli-
na finansów publicznych, wobec brzmienia wyżej przy-
wołanego przepisu, nie ma możliwości wypłacenia na-
uczycielom wynagrodzenia za czas strajku.

oprac. Romualda Suchowiak
Kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia i Kultury

Mieszkańcy pytają

Czy miasto zapłaci 
nauczycielom?

Pracowałam za czasów dwóch dyrektorów szko-
ły – najpierw Jana Kruszyńskiego, a  potem 
Bogdana Pawlaka. Czasy były zupełnie inne niż 
dzisiaj – jeżeli chodzi o pomieszczenia lekcyjne 
– to bardzo trudne; bez sali gimnastycznej, bez 
auli, piece na węgiel. Zimą było ciepło tylko 
przy piecu (12 stopni C). Dzieci musiały często 
uczyć się w kurtkach, czapkach, ale stale mie-
liśmy nadzieję na lepsze warunki, których ja 
nie doczekałam. Oprócz SP  3 uczyłam w  tzw. 
„budynku gminy” – klasa obszerna, ale zimą 
bardzo zimna, piec kaflowy, na podwórzu pom-
pa, a  dzieci ręce myły w  misce. Pomimo tych 
warunków, starałam się o to, aby dzieci, które 
uczyłam, jak najwięcej skorzystały z mojej wie-
dzy. Zawsze miałam dla nich czas – starałam się 
wprowadzać różne nowinki nauczania, nawet 
prowadziłam klasę zuchową. Dzieci, które uczy-

łam, były cudowne i mądre, a ja myślałam za-
wsze, że za mało pracuję, więc jeszcze urządzałam 
dodatkowe wycieczki, np. do Puszczykowa pod 
hasłem: „Ruszaj się bo zardzewiejesz”. W młod-
szych klasach dużo śpiewaliśmy, nawet w czasie 
lekcyjnym, by uczniom umilić czas – ponieważ 
śpiew i  pląsy jednoczą wszystkich do dobrego 
działania, a  nie do psot. Nie miałam trudności 
z dziećmi, jeżeli chodzi o ich wychowanie, a nawet 
nauczanie. Starały  się jak mogły, a  starały  się 
bardzo. Dziesięć lat minęło jak z bicza trzask, a że 
były to dobre lata dla mnie i  moich uczniów, 
świadczy Nagroda Ministra Oświaty z Warsza-
wy oraz Złoty Krzyż Zasługi za wybitne wyni-
ki w nauczaniu i wychowaniu.

Felicja Brych
emerytowany nauczyciel nauczania  

początkowego SP 3

Nie chodziło o pieniądze, 
ale o miłośc do dzieci
Wypowiedź emerytowanej nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 3, Felicji Brych, z opracowania 
przygotowanego na 100-lecie tej placówki (str. 36), którą w obliczu ostatnich wydarzeń 
w oświacie 85-letnia dziś pedagog dedykuje młodszym kolegom

n
Wśród uczestników akcji „Światełko dla edukacji” byli 
też przedstawiciele Puszczykowa. Widać ogólnopol-
ski symbol strajku nauczycieli – wykrzyknik   
fot. luboni.pl

Światełko dla edukacji w Luboniu
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Do wątpiącego nauczyciela

I jak tu w końcu
uczyć?
Prosić czy nakazywać?
Mówić czy słuchać?
Chwalić czy ganić?

Co począć z retoryką
która się już przeżyła?

Z chaosu powstaje
porządek
z zamętu
– klarowna wizja.

Może więc jednak
po prostu
kochać to, co jest
i co może się zdarzyć?

Pomimo dokuczliwych wybryków,
złośliwych uśmiechów,
kłamliwych wykrętów
i młodej zarozumiałości,
która wie
więcej i lepiej,
ty – musisz TRWAĆ
Jak punkt odniesienia.

Pomimo „jedynie słusznych”
wytycznych,
zarządzeń jak recepty
na cudowny lek,
którego nie kupisz
w szkolnej aptece
bo znowu zabrakło pieniędzy,

ty – musisz czynić
cud mnożenia.

Gdy uda ci się
otworzyć komuś świat,
przeżyć wspólne olśnienie,
odkryć, że bohaterem zdania
jest podmiot
a szkoły – uczeń,
gdy ktoś wypłacze się
na twoim ramieniu
gdy uśmiechnie się
po latach rozłąki
to znak, że wykiełkowało
ziarno,
które posiałeś.

I  TO  JEST  NAJWAŻNIEJSZE

(Autorem wiersza, który powstał 
przed wieloma laty, jest emeryto-

wana nauczycielka z Lubonia)

Ten tekst pochodzi z Facebooka. Powstał 
w okresie trwającego strajku nauczycie-
li. Autorem jest ksiądz Sławomir Ko-
strzewa, absolwent kulturoznawstwa 
i teologii UAM w Poznaniu, duszpasterz 
akademicki, współpracujący z Ruchem 
Czystych Serc. Zajmuje się również pro-
blematyką wpływu mass-mediów na 
duchowość dzieci i młodzieży.
Ponieważ jestem emerytowanym na-
uczycielem nauczania początkowego, 
bliskie są mi problemy wychowania 
młodego pokolenia, proszę o zamiesz-
czenie tego tekstu na łamach „Wieści 
Lubońskich”.

Halina Terczewska

„Biada wam, krzywdziciele i gor-
szyciele dzieci!”
Nauczyciele mają prawo walczyć o go-
dziwe warunki pracy i wypłatę nie urą-
gającą ich wykształceniu i włożonemu 
wysiłkowi. Walka nie może jednak od-
bywać  się w  sposób, który krzywdzi 
dzieci i młodzież. Każdy kolejny dzień 
strajku nauczycieli coraz wyraźniej uka-
zuje nam dramat dzieci, całkowicie za-
gubionych w świecie konfliktu dorosłych, 
prywaty, wojenek politycznych i hucpy.
Wielu nauczycieli tłumaczy się: „Nie 
mamy wyjścia. Musimy strajkować. 
Wyczerpane zostały wszystkie inne 
sposoby”.
Choć prawo do strajku, czyli zawieszenia 
wykonywania swoich obowiązków, na-
leży do zasadniczych praw pracowni-
czych, są jednak sytuacje, w  których 
skorzystanie z tego prawa staje się bez-
prawiem, złem.
Bez wątpienia jest tak w  sytuacji, gdy 
nauczyciel zawiesza wykonywanie swo-
ich obowiązków i odwraca się od powie-
rzonych mu dzieci. W społecznym od-
czuciu jest to taka sama sytuacja, gdy 
lekarz opuszcza chorego pacjenta, do-
magając się lepszych warunków pracy.
Podjęcie decyzji o pracy wśród najmłod-
szych wiąże się ze zobowiązaniem po-
dobnym temu, jakie składają lekarze – 
dla których w każdych okolicznościach 
powinno być najważniejsze ludzkie życie, 
dobro pacjenta.
Praca na rzecz dzieci i  młodzieży 
w chwili jej podjęcia staje się rodzajem 
służby. Jest wyjątkowa. Nie mogę zosta-
wić samym sobie tych, dla których je-
stem, pracuję, którym służę.
Czy matka ma prawo zostawić swoje 
dziecko na ulicy, domagając się od pań-
stwa większych świadczeń dla matek 
wychowujących dzieci? Czy kapłan ma 
prawo zamknąć bezterminowo kościół, 
ograniczając wiernym dostęp do sakra-
mentów i ogłosić strajk?
Nie mogą – w żadnym wypadku. Wy-
bierając ten rodzaj pracy, zawodu, po-
wołania – wiedzieli, na co się decydują. 
Taka jest cena, jaką się płaci za przywi-
lej służby.
Nigdy w  najnowszej historii naszego 
kraju nie nastąpiło poważniejsze ude-
rzenie w dzieci i młodzież, jak w chwili 
obecnej, gdy część nauczycieli sprzenie-
wierzyła się swojemu powołaniu, wybie-
rając najgorszą z możliwych formę wal-

ki o lepsze warunki pracy – która bez-
pośrednio uderza w tych, którzy zostali 
powierzeni ich opiece.
Walka, której jesteśmy świadkami – to 
klasyczna walka po trupach. Doraźne 
korzyści są ważniejsze niż dobro dzieci. 
One zaś stały się niewinnymi ofiarami 
politycznych rozgrywek.
Szkody, jakie wyrządza strajk nauczy-
cieli, będą znacznie poważniejsze, niż 
wydaje  się większości tych, którzy go 
popierają.
Przede wszystkim trzeba mieć świado-
mość, że nastąpiło tragiczne załamanie 
zaufania młodego pokolenia do świata 
dorosłych, do ich praworządności 
i prawdomówności. Z dnia na dzień – 
z Nauczycieli przekazujących wiedzę na 
temat tego, co dobre, a co złe, stali się 
tymi, którzy świadomie wybrali zło 
i trwają w złu. Z wychowawców – sta-
li się nieczułymi i bezrefleksyjnymi ego-
istami zapatrzonymi w swoje sprawy.
Kto pracuje z dziećmi i młodzieżą dobrze 
wie, co dzieje się w duszy młodego czło-
wieka, które traci oparcie w świecie do-
rosłych.
Ci, którzy powinni być dla młodych 
wzorem, jak umieć zachować  się jak 
Człowiek w  najbardziej skomplikowa-
nych sytuacjach życia, odwracając  się 
plecami do swoich podopiecznych, dają 
im najgorszą lekcję hipokryzji i  anty-
świadectwa. Swoją postawą mówią im, 
że do celu można iść po trupach, nie 
licząc się z niczym i nikim – nawet kosz-
tem niewinnych, najsłabszych, którzy 
sami nie mają instrumentów i możliwo-
ści, aby się obronić.
Nietrudno przewidzieć skutki społeczne 
wydarzenia, którego jesteśmy świadkami. 
Nietrudno domyśleć się, jak wielu mło-
dym ludziom konflikty dorosłych do-
słownie złamią życie (oczywistym jest, 
jak strajki wpłyną na wyniki egzaminów 
gimnazjalnych i maturalnych).
Żyjemy w  czasach, w  których wiele 
mówi  się o  tym, jak słaba psychicznie 
jest młodzież i  dzieci, że wielu z  nich 
musi na co dzień korzystać z pomocy 
psychologicznej bądź psychiatrycznej. 
Chyba nie ma w Polsce osoby, która nie 
znałaby osobiście przynajmniej jednego 
przypadku próby samobójczej lub aktu 
samobójstwa wśród nieletnich. Ilu mło-
dych targnie się na swoje życie z powo-
du utraconej szansy na wymarzoną 
szkołę, studia? Powtarzania roku, gdy 
konieczność nadrobienia materiału bę-
dzie ponad siły?
Czy którakolwiek z  osób popierająca 
strajk nauczycieli będzie w  stanie do-
strzec w  tej tragedii – swój własny 
wkład?
Narzekamy, jak ciężko dziś młodych 
przekonać do autorytetów. Najprawdo-
podobniej jesteśmy świadkami czasu, 
w  którym – dosłownie w  ciągu kilku 
dni(?) tygodni(?) – wiele dzieci i mło-
dych, na długie lata odrzuci autorytet 
urzędu nauczyciela, wychowawcy, spo-
łeczeństwa i państwa w ogóle.
Strajk nauczycieli, który odbywa  się 
kosztem dzieci, to podcinanie gałęzi, na 
której samemu się siedzi. Odbije się ry-

List do redakcji

O autorytecie nauczyciela
koszetem i to szybciej, niż wielu się wy-
daje.
Mówi się dziś o zgorszeniach, jakie do-
tykają dzieci i młodzież. A w dyskusji 
o  strajku nauczycieli – jakoś nikt nie 
dostrzega, jak fatalne świadectwo daje-
my dzieciom jako dorośli…, jakim je-
steśmy dla nich zgorszeniem, gdy nie 
potrafimy się porozumieć, gdy prywata 
ważniejsza jest niż dobro ogółu, gdy 
walczy się o swoje kosztem niewinnych.
Może dlatego warto usłyszeć, w jakich 
okolicznościach i do kogo Jezus wypo-
wiada straszliwe – „biada!”
Skłóceni nauczyciele, uparci politycy 
– Jezus NIE jest po Waszej stronie! On 
jest po stronie najsłabszych, po stronie 
dzieci.
Weźcie sobie do serca i sumień słowa, 
które wypowiedział i  kieruje dziś do 
Was: W tym czasie uczniowie przystąpi-
li do Jezusa z zapytaniem: „Kto właściwie 
jest największy w królestwie niebieskim?” 
On przywołał dziecko, postawił je przed 
nimi i rzekł: „Zaprawdę, powiadam wam: 
Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak 
dzieci, nie wejdziecie do królestwa nie-
bieskiego. Kto się więc uniży jak to dziec-
ko, ten jest największy w królestwie nie-
bieskim. I  kto by przyjął jedno takie 
dziecko w  imię moje, Mnie przyjmuje. 
Lecz kto by się stał powodem grzechu dla 
jednego z tych małych, którzy wierzą we 
Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński 
zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. 
Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą 
wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada 
człowiekowi, przez którego dokonuje się 
zgorszenie. Otóż jeśli twoja ręka lub noga 
jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij 
ją i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie 
wejść do życia ułomnym lub chromym, 
niż z dwiema rękami lub dwiema nogami 
być wrzuconym w ogień wieczny. I jeśli 
twoje oko jest dla ciebie powodem grze-
chu, wyłup je i odrzuć od siebie! Lepiej 
jest dla ciebie jednookim wejść do życia, 
niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do 
piekła ognistego. Strzeżcie się, żebyście 
nie gardzili żadnym z tych małych; albo-
wiem powiadam wam: Aniołowie ich 
w niebie wpatrują się zawsze w oblicze 
Ojca mojego, który jest w niebie. Albo-
wiem Syn Człowieczy przyszedł ocalić to, 
co zginęło” (Mt 18,1-11).

ks. Sławomir Kostrzewa

Ostatnio do schroniska dla zwierząt w Poznaniu, przy ul. Bukow-
skiej 266 (tel. 61 868 10 86, 61 868 10 87) trafiły dwa kolejne psy 
znalezione na ulicach Lubonia. Są to: 7-letni Filip i 4-letni pies, 
który nie ma jeszcze imienia. Czworonogi z nadzieją czekają na 
swoich właścicieli lub adoptowanie przez nowego pana. Szcze-
gółowe informacje i dane kontaktowe schroniska znajdują się na: 
http://schronisko.com/o-schronisku/kontakt/. Zwierzęta można 
adoptować od poniedziałku do piątku w godz. 10 – 19, a w so-
boty i niedziele 10 – 15  (http://schronisko.com/adopcje/). 
  PAW

Tęsknią za domem

n
7-letni Filip, bardzo spokojny, zrównoważony i sympatyczny, przyjazny dla innych 
zwierząt. Idealny pies dla starszej osoby kochającej zwierzęta i lubiącej ich towa-
rzystwo; zaczipowany (nr ewid. 967000009402317)   fot. Archiwum schroniska
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Wielomiasteczkowy strajk / solidarny i oddolny
Ten ogólnopolski strajk / pedagogicznych ciał
W Luboniu mamy / wielkie sny
ogrom pasji i nadziei
Godnych pensji / chcemy dziś / żeby móc normalnie żyć
Ten nasz miasteczkowy hit / i ogólnopolskie słowa
Ten nasz arogancki rząd / chce nas znowu / wyrolować
Lecz uczniowie / rozumieją nas
Wspierają nas / i nasze żądania
Za co dziękujemy im / chcemy nadal uczyć ich

Znowu władza / nie słucha nas / znowu władza / nie słucha...
Znowu władza / pomija nas / znowu władza pomija...
Wielu znowu / obraża nas / wielu znowu obraża...
Znowu władza / ośmiesza nas / znowu władza ośmiesza...

Z rządem negocjacji brak / mówi bzdury, puste słowa
Dyplomu dziś nie musi mieć / ani świnka, ani krowa
Bo gdy łaty / i kopytka masz
to jesteś wyżej / niż nauczyciel
Bo bardzo ważne / dla rządu dziś
gdy statystyki / są na szczycie
Po co farsa i spotkania / chcemy wsparcia bez / gadania
Dajcie nam swoje diety / strajk zakończymy wtedy
Dlaczego nas ignorujecie / i tylko propaganda / wielka
Dość już mamy / waszych kłamstw / i oszukiwania mas

Znowu władza / nie słucha nas / znowu władza / nie słucha...
Znowu władza / pomija nas / znowu władza pomija...
Wielu znowu / obraża nas / wielu znowu obraża...
Znowu władza / ośmiesza nas / znowu władza ośmiesza...

Protest song z Cieszkowianki

n
Wykonawcy protest songu z Cieszkowianki – kadr z filmiku rozpowszechnianego 
na You Tubie

n
Jeden z wersów refrenu: TEN  OGÓL-
NOPOLSKI  STRAJK  PEDAGOGICZNYCH  
CIAŁ

n
Nauczyciele prezentujący fragment utworu: 
ZNOWU  WŁADZA  POMIJA  NAS / ZNOWU  
WŁADZA  POMIJA…

n
Prezentacja strofy: DOŚĆ  JUŻ  MAMY  
WASZYCH  KŁAMSTW  I  OSZUKIWANIA  
MAS

n
ZNOWU  WŁADZA  OŚMIESZA  NAS / 
ZNOWU  WŁADZA  OŚMIESZA…

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu nagrali podczas strajku piosenkę. 
Była to kolejna z ballad protestujących pedagogów, których w kwietniu pojawiło się 
w serwisie YouTube wiele. Swoją wersję utworu „Małomiasteczkowy” Dawida Podsia-
dło zaprezentowali w  formie filmiku. Śpiew grona pedagogicznego jest jego kanwą. 
Poszczególne fragmenty utworu spisane na kartach trzymanych przez nauczycieli, 
ukazują się na ekranie równolegle z tekstem śpiewanym, przeplatane cytatami, m.in. 
z literatury. Tłem dla tych scen są dokonania występujących (fragmenty wystaw, rysun-
ki, pomoce szkolne, hasła itp.), przygotowane przez nauczycieli, jak głoszą komentarze, 
poza godzinami ich pracy.
Obok publikujemy treść protest songu pedagogów z lubońskiej SP 2.

(Z)

n
WIELU  ZNOWU  OBRAŻA  NAS / WIELU  
ZNOWU  OBRAŻA…

n
GODNYCH  PENSJI  CHCEMY  DZIŚ / 
ŻEBY  MÓC  NORMALNIE  ŻYĆ

n
DAJCIE  NAM  SWOJE  DIETY / STRAJK  
ZAKOŃCZYMY WTEDY

n
DYPLOMU  DZIŚ  NIE  MUSI  MIEĆ ANI  
ŚWINKA,  ANI  KROWAn

BO  GDY  ŁATY  I  KOPYTKA  MASZ

n
TEN  NASZ  MIASTECZKO-
WY  HIT  I  OGÓLNOPOL-
SKIE  SŁOWA

n
Nauczyciele wykorzystali fragment „Wielkiej Improwizacji” z III czę-
ści „Dziadów” Adama Mickiewicza na potrzeby strajku oświatowe-
go, w którym głównie domagano się podwyżek wynagrodzenia
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Qn Kwiecień przywitał 
dzieci w  publicznym 
przedszkolu przy ul. 
Kopernika 10 A dniem 
sportu, podczas którego 
uczestniczyły w różnego 
rodzaju aktywnościach 
sportowych. Przedszkolaki 
chętnie rywalizowały ze 
sobą i poznawały zasady 
gry fair play.
- W kolejnych tygo-
dniach poznawaliśmy 
tradycje związane ze 
Świętami Wielkanocny-
mi. 17 kwietnia podczas 
zajęć kulinarnych przy-
gotowaliśmy sałatkę ja-
rzynową, którą zjedliśmy 
dzień później podczas 
wspólnego uroczystego 
śniadania wielkanocne-
go. Następnie ruszyli-
śmy na poszukiwanie zajączka. Starsze 
grupy dostały bilet do Manufaktury 
Lizaków w Poznaniu, a młodsze dzieci 
czekają na przyjazd teatru. Dzieci ze 
starszych grup 25 kwietnia wykorzysta-
ły swój bilet od zajączka. Dzieci obser-
wowały wyrabianie karmelu, a  także 

własnoręcznie wykonały lizaki w kształ-
cie Minionka.
Qn W ostatnim tygodniu kwietnia świę-

towaliśmy Dzień Książki, podczas któ-
rego zorganizowaliśmy wystawę książek 
i zrobiliśmy własny papirus.

Jagoda Husakowska

Z Czarodziejskiego Ogrodu

n
Dzień Sportu w Czarodziejskim Ogrodzie

IV  Festiwal Piosenki Angielskiej dla 
Przedszkolaków przygotowany przez 
„Przedszkole Pogodne” odbył się 8 maja 
w Ośrodku Kultury. Wzięło w nim udział 

pięć lubońskich placówek.
Wszystkie dzieci zaprezentowały  się 
wspaniale, a pierwsze miejsce zasłużenie 
wywalczyła grupa Śnieżynek z  Przed-
szkola nr 1.

Drugie miejsce zajęły dzieci z  pla-
cówki „Weseli Sportowcy”, a  trzecie 
dzieci z  przedszkola „Czarodziejski 
Ogród”.

Serdecznie gratulujemy wszystkim ma-
łym artystom.

Magda Baranowska
Ośrodek Kultury w Luboniu

Dziecięce trele po angielsku

n
Nagrodzeni na IV Festiwalu Piosenki Angielskiej dla Przedszkolaków

n
Laureaci I miejsca – dzieci z Pogodnego Przedszkola

7 i 8 maja odbył się konkurs na dyrek-
torów trzech spośród pięciu lubońskich 
szkół – SP 2, SP 4 i SP 5.
Przez kolejną, 5-letnią kadencję Czwór-
ką i Piątką kierować będą te same osoby, 
co wcześniej, panie Agnieszka Antczak 
(SP 4) i Jolanta Walczak (SP 5).
W SP 2 nastąpiła zmiana na stanowisku 
dyrektora. Lidię Kałwińską, która nie 
wzięła udziału w  konkursie, zastąpi 
Agnieszka Górna, nauczycielka języka 
polskiego w tej szkole.
W przypadku wszystkich trzech placó-
wek do konkursu zgłosiło się po jednym 
kandydacie.

(S)

Nowy dyrektor Cieszkowianki

n
Agnieszka Górna – nowa dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2    
fot. www „Głos Wielkopolski”

Qn W publicznym przedszkolu przy 
ul. Klonowej jak co miesiąc nie za-
brakło atrakcji.  18 kwietnia wyru-
szyliśmy autokarami do Zamysłowa, 
do „Zielonej Osady” na wielkanoc-
ną wycieczkę. Czekała tam na nas 
świetna zabawa. Najpierw wspólnie 
przygotowaliśmy kartki świąteczne, 
później rozwiązywaliśmy zagadki 
oraz szukaliśmy gniazdka, a w nim 
prezentów. Poza tym, korzystaliśmy 
z  placu zabaw, wzięliśmy udział 
w zawodach sportowych, mieliśmy 
sesję zdjęciową, a także skakaliśmy 
na dmuchańcach. 

Qn 26 kwietnia zorganizowaliśmy „Prze-
gląd Tańców Regionalnych”. W tym dniu po 
obiedzie wszystkie grupy udały się na halę 

W Małych 
Talentach

n
Przegląd Tańców Regionalnych w hali LOSiR-u zorganizowany przez przedszkole „Małe Talenty”

LOSiR, gdzie w pięknych, biało-czerwonych 
strojach każda grupa zaprezentowała po 
dwa tańce. Na trybunach kibicowali rodzice 

i dziadkowie, którzy nagrodzili nasze wy-
siłki i przygotowania gromkimi brawami.

Aleksandra Kurek
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Qn Kwiecień to kolejny miesiąc, w którym 
dzieci z niepublicznego przedszkola przy 
ul. Kopernika 4 rozwijały swoje zaintereso-
wania, uczyły się, bawiąc oraz brały udział 
w ciekawych działaniach edukacyjnych. 
„Empatia małego dziecka” to projekt edu-
kacyjny o szerokim spektrum oddziaływań 
wychowawczych, który był realizowany 
w naszym przedszkolu. Dzieci uczyły się, 

jak radzić sobie z emocjami, akceptacji 
i tolerancji wobec osób niepełnospraw-
nych, o innym kolorze skóry, mówiących 
w innym języku, inaczej wyglądających, 
o innym statusie materialnym oraz osób 
starszych. Teraz przedszkolaki wiedzą, 
jak ważne jest przyjazne spojrzenie na 
drugiego człowieka i zrozumienie jego 
uczuć. Projekt miał również na celu kształ-

Z Tajemniczej Wyspy

n
Przedszkolaki z Tajemniczej Wyspy podczas ćwiczeń rozwojowych

towanie u dzieci 
wrażliwości, em-
patii i odpowie-
dzialności wobec 
zwierząt. Zadba-
liśmy o spotkania 
ze wspaniałymi 
gośćmi. Powsta-
ło wiele wyjątko-
wych prac przed-
szkolaków, a ro-
dzice z dziećmi 
stworzyli drzewa 
genealogiczne 
swoich rodzin. 
Wszystkim gra-
tulujemy wspa-
niałej przygody 
w  świecie uni-
wersalnych war-
tości: przyjaźni, zrozumienia i toleran-
cji. Drugim realizowanym w przedszkolu 
projektem była „Akademia Bezpieczne-
go Przedszkolaka” przeprowadzona przez 
policję. Wzięły w nim udział starszaki, 
natomiast 4 i 5-latki uczestniczyły w kon-
kursie matematycznym.
Qn Kolejny raz odbyły się w naszym przed-

szkolu warsztaty przeprowadzone metodą 
ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, 
podczas których przedszkolaki z rado-
ścią baraszkowały z rówieśnikami oraz 
Festiwal Piosenki Przedszkolnej. Każda 
grupa rywalizowała w swojej kategorii 
wiekowej i zaprezentowała jeden utwór. 

Podczas występów brano pod uwagę wy-
bór piosenki, wykonanie, wykorzystanie 
instrumentów, rekwizytów, przygotowanie 
strojów, etc. Oprócz prezentacji grupo-
wych odbyły się także występy indywi-
dualne dzieci.
Qn Z okazji Świąt, wszystkie dzieci podczas 

comiesięcznych warsztatów kulinarnych 
upiekły i ozdobiły tradycyjne mazurki. 
Powstała przedszkolna wystawa grupo-
wych palm wielkanocnych oraz odbyło się 
wspólne uroczyste śniadanie świąteczne. 
Nie mogło też zabraknąć upominków od 
zajączka, których dzieci z radością szu-
kały w ogrodzie.

Katarzyna Stępień

n
Śniadanko wielkanocne w Tajemniczej Wyspie Na stołach – świą-
teczne stroiki

Qn W pierwszym tygodniu kwietnia dzieci 
z przedszkola publicznego przy ul. Dworcowej 
wzięły udział w kursie pierwszej pomocy. 
Sprawdziliśmy, jak wyposażona jest torba 
ratownika medycznego oraz jak działają 
znajdujące się w niej rzeczy. Już teraz każ-

dy wie, pod jaki numer należy zadzwonić, 
jeśli potrzebna jest pomoc oraz jak postę-
pować z poszkodowanymi. Zwieńczeniem 
spotkania było poznanie karetki od środka.
Qn W kolejnym tygodniu wszystkie grupy 

przedszkolne wzięły udział w wycieczce 

do Uzarzewa. Zobaczyliśmy 
tam różne gatunki zwie-
rząt, poszukaliśmy za-
jączka i ukryte prezenty, 
skosztowaliśmy babeczek 
świątecznych oraz wzięli-
śmy udział w warsztatach 
plastycznych.
Qn Tydzień przed Święta-

mi Wielkanocnymi w na-
szym przedszkolu był bar-
dzo aktywny. Na warsztaty 
zaprosiliśmy rodziców wraz 
ze swoimi pociechami, na 

U 7 Krasnoludków

n
Spotkanie z ratownikiem medycznym w przedszkolu „U 
7 Krasnoludków”

Zieloną noc zapamięta niejedno dziecko 
z  niepublicznego przedszkola przy ul. 
11 Listopada. Wszystko za sprawą im-
prezy pod hasłem „Hawaje”. Kiedy tylko 
nasi milusińscy pożegnali rodziców, 
zaczęła się impreza. Najpierw były zaba-
wy integracyjne, praca plastyczna zwią-
zana z tematyką hawajską, a potem uda-

liśmy się na kolację. Najedzeni i gotowi 
do snu w  leżaczkach oglądaliśmy film 
pt.„Vaiana Skarb Oceanu”. Nocowanie 
w naszym przedszkolu odbywa się cy-
klicznie, raz w  miesiącu. Serdecznie 
zapraszamy dzieci oraz rodziców do 
naszego przedszkola. Baw, ucz się i rośnij 
z nami.  (CzZ)

Z Czarodziejskiego Zamku

n
Nocna impreza pod hasłem „Hawaje” w Czarodziejskim Zamku

których wspólnie stworzyli różnorodne 
ozdoby świąteczne. W połowie tygodnia 
wszystkie przedszkolaki w odświętnych 
strojach zasiadły do wspólnego tradycyj-
nego śniadania wielkanocnego.
Qn Nasze przedszkole wzięło w  udział 

w konkursie plastycznym z okazji Mię-

dzynarodowego Święta Książki dla Dzieci 
pt. „Zapraszamy do krainy baśni” orga-
nizowany przez Dom Bajek. Grupa Kra-
snali została nagrodzona 3. miejscem po 
wykonaniu wspólnej pracy o Czerwonym 
Kapturku.

Katarzyna Ambroży

n
Dzieci z Przedszkola „U 7 Krasnoludków” w Muzeum Łowiectwa w Uzarzewie
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OŚWIATA

Krwiodawcy z Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi PCK „Lubonianka” im. bł. Ed-
munda Bojanowskiego przed tegoroczny-
mi świętami wielkanocnymi jak zwykle 
pamiętali o dzieciach z Przedszkola Pu-
blicznego nr 5 „Weseli Sportowcy” i od-
wiedzili je z  prezentami 16 kwietnia. 
W tym spotkaniu „Luboniankę” reprezen-
towali: Jerzy Zieliński (prezes) oraz Zbysz-
ko Wojciechowski (wiceprezes). Byli także 
obecni emerytowani pracownicy przed-
szkola. Krwiodawcy zwiedzili poszczegól-

ne sale. Najmłodszym dzie-
ciom, które jeszcze nie znały 
ich, zostali przedstawieni 
przez dyrektor, Elżbietę Ka-
łuską. Zbyszko Wojciechow-
ski prowadził pogadanki 
o  krwiodawstwie i  zadawał 
pytania dotyczące świąt wiel-
kanocnych. Dzieci odpowia-
dały, że na święta najbardziej 
lubią babę, słodycze, jajko, 
żurek i oczywiście czekają na 
wizytę zajączka. Przedszko-
laki z  grupy III (5-6-latki) 
zaprezentowały układ tanecz-
ny do piosenki „Chcemy być”. 
Igor z grupy III wręczył Je-
rzemu Zielińskiemu kartkę 
ze świątecznymi życzeniami. Dzieci 
z grupy V (6-7-latków) zaśpiewały pio-
senkę o święconce. Uczestniczyły także 
w  przeprowadzonym przez Zbyszka 

Wojciechowskiego konkursie o zdrowym 
trybie życia. Nagrodami były maskotki 
ufundowane przez „Luboniankę”. 
W  grupie VI (integracyjnej) młodzi 
ludzie zaśpiewali piosenkę o zajączku. 
Ponadto pokazywali, jak on podskaku-
je. Wszystkie dzieci otrzymały koloro-
wanki oraz bajki od Wydawnictwa „Pu-
blicat” SA. Goście spotkania wzięli udział 
w śniadaniu. Od przedszkola otrzymali 
kurę-maskotkę, siedzącą na żywej rośli-
nie w doniczce. Natomiast dzieci uda-

ły  się na ze-
wnątrz przed-
szkola w  po-
szukiwaniu 
prezentów od 
zająca (które 
zasponsorowa-
li rodzice). Po-
tem przedszko-
laki obejrzały 
przedstawienie 
w  wykonaniu 
teatrzyku Kro-
kodyl, zatytuło-
w a n e  „O 
dwóch zającz-
kach”. Było ono 
poświęcone 

ekologii. Dwa zajączki zobaczywszy, że 
ktoś naśmiecił w lesie, postanowiły same 
zrobić porządek.

Robert Wrzesiński

U Wesołych Sportowców

n
Zbyszko Wojciechowski prowadzi konkurs w przed-
szkolu „Weseli Sportowcy” w grupie V   fot. Robert 
Wrzesiński

n
Przedstawiciel Klubu HDK wręcza świąteczne upominki – książki 
Wesołym Sportowcom   fot. Robert Wrzesiński

Qn W kwietniu obchodziliśmy Dzień 
Ziemi i z tej okazji dzieci z publicznego 
przedszkola przy ul. Sobieskiego uczest-
niczyły w rozgrywkach sportowych na 
boisku przy SP 4. Zabawy i gry sporto-
we przygotowała Żaneta Pawlik, trenerka 
młodych piłkarzy z Lubonia.

Qn Kilka dni później rozstrzygnięty zo-
stał w przedszkolu konkurs ekologiczny 
„Brudne powietrze, brudna woda to dla 
ziemi wielka szkoda”. Był podsumowa-
niem projektu związanego z promowa-
niem zdrowego stylu życia realizowanego 
przez cały kwiecień.

I.K.

Z Pogodnego Przedszkola

n
Konkurs ekologiczny w Pogodnym Przedszkolu

n
Rywalizacje sportowe z okazji Dnia Ziemi w przedszkolu przy ul. Sobieskiego

Qn W poniedziałek, 8 kwietnia dzieci z pu-
blicznego przedszkola przy ul. Konarzew-
skiego odwiedziły Ogród Ekologiczny 
państwa Gładysiaków w Wirach, gdzie 
wzięły udział w warsztatach pt „Gdzie 
ten Zajączek?”. Dzieci dowiedziały się, 
dlaczego prezenty przynosi zajączek i co 
powinno się znaleźć na wielkanocnym 
stole. Ogromną atrakcją okazały się kró-
liki i kurki, które dzieci same mogły na-
karmić. Ważnym punktem tego pobytu 
było zdobienie pisanek, ale najciekawszym 
było spotkanie z zajączkiem wielkanoc-
nym. Kolejnego dnia dwie grupy dzieci 
wyjechały do CK Zamek w Poznaniu na 
zajęcia edukacyjne w ramach projektu 

KinoSzkoła pt.: „Jak dbać o zwierzęta?”. 
Tym razem rozmowy i filmy służyły kształ-
towaniu przyjaznych postaw w stosunku 
do zwierząt.
Qn  Z  radością informujemy, że nasze 

przedszkole zostało nominowane do tytułu 
„Przedszkole na medal 2019”. Nominacja 
została przyznana przez Kapitułę Redakcji 
„Głosu Wielkopolskiego” za profesjona-
lizm i zaangażowanie w pracy z dziećmi.

Mariola Wiciak

Przedszkolaki z Tip-Topka w Ogrodzie 
Ekologicznym państwa Gładysiaków 
w Wirach

U Tip-Topka Odkrywcy

n
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kat. M45, 01:39:16, nr 11008, m. 1735; Paweł 
Schulz, SPP Team, kat. M30, 01:39:28, nr 
9999, m. 1782; Leszek Przybylski, Leszek 
Tatry, kat. M45, 01:39:34, nr 6315, m. 1810; 
Przemysław Szkup, kat. M30, 01:39:41, nr 
7633, m. 1834; Ryszard Kałwiński, PA-
DRE TEAM, kat. M55, 01:39:45, nr 9580, 
m.1847; Rafał Paluszkiewicz, SPP Team, 
kat. M40, 01:40:31, nr 10000, m. 1968; Mi-
chał Jarmużek, kat. M40, 01:40:55, nr 6041, 
m. 2035; Patryk Kanarkowski, Zakręceni 
Biegacze, kat. M30, 01:42:31, nr 4541, m. 
2274; Bartosz Kamiński, Solum, kat. M30, 
01:42:38, nr 7520, m. 2295; Maciej Krzy-
żaniak, kat. M40, 01:43:50, nr 7677, m. 
2572; Emil Hrynko, FITWAVE, kat. M30, 
01:44:08, nr 8676, m. 2645; Jacek Kopa, kat. 
M40, 01:44:16, nr 2334, m. 2682; Joanna 
Piątkowska-Senger, kat. K30, 01:44:47, nr 
9068, m. 2806; Aleksandra Grzelka, kat. 
K30, 01:44:55, nr 7154, m. 2837; Grzegorz 
Pluciński, Luboński Klub Biegacza, kat. 
M45, 01:45:13, nr 3838, m. 2902; Jakub 
Józefiak, kat. M40, 01:46:33, nr 1181, m. 
3202; Jarosław Chmielewski, kat. M50, 
01:46:38, nr 644, m. 3211; Janusz Perczak, 
kat. M18, 01:47:29, nr 489, m. 3379; Tomasz 
Walkowiak, GB Wielkopolscy Biegacze, kat. 
M30, 01:47:48, nr 484, m. 3461; Sławomir 
Strączek, ATLAS RUNNING TEAM, kat. 
M30, 01:48:09, nr 5570, m. 3539; Marek 
Włoszyński, kat. M45, 01:48:17, nr 5473, 
m. 3570; Maciej Walkowiak, Wal-Urb Run 
Team, kat. M30, 01:48:29, nr 7457, m. 3609; 
Maciej Witkowiak, kat. M40, 01:49:05, 
nr 7675, m. 3775; Paulina Nowacka, PSI 

Polska, kat. K40, 01:49:08, nr 3704, m. 3786; 
Katarzyna Strzałkowska, Lucky LUzers, 
kat. K30, 01:49:09, nr 11376, m. 3794; Ja-
rosław Kaczmarek, Drużyna Szpiku, kat. 
M45, 01:49:28, nr 9697, m. 3877; Klaudia 
Kowalska, kat. K18, 01:49:28, nr 1389, m. 
3878; Andrzej Drgas, MOTOR LUBOŃ 
TEAM, kat. M60, 01:50:04, nr 5313, m. 
4028; Marzena Kwaśna, SPP Team, kat. 
K45, 01:50:37, nr 9998, m. 4163; Magda-
lena Demel-Wieczorek, For Run Team, 
kat. K40, 01:50:55, nr 7630, m. 4216; Da-
riusz Szulc, MB Motors Team, kat. M45, 
01:51:23, nr 6209, m. 4321;
Kamila Ibron, kat. K30, 01:51:45, nr 5242, 
m. 4393; Marek Walkiewicz, Team IgAdam, 
kat. M30, 01:52:07, nr 5887, m. 4471; Ra-
fał Frański, kat. M45, 01:52:30, nr 9029, 
m. 4565; Katarzyna Izydorska, For Run 
Team, kat. K30, 01:52:52, nr 6620, m. 4662; 
Krzysztof Dopierała, kat. M45, 01:53:27, 
nr 5425, m. 4785; Artur Cichy, kat. M40, 
01:53:36, nr 5023, m. 4814; Paulina Gawęc-
ka, PZU Sport Team, kat. K40, 01:53:43, 
nr 7244, m. 4840; Szymon Jazy, kat. M30, 
01:54:34, nr 6735, m. 5083;
Jan Furmann, kat. M30, 01:55:16, nr 9575, 
m. 5291; Karolina Chmielewska, Luboń-
ski Klub Biegacza, kat. K40, 01:55:26, nr 
2005, m. 5332; Leszek Grocholewski, 
Motor Luboń Team, kat. M55, 01:56:15, 
nr 5315, m. 5556; Gosia Płóciennik, Libra 
Team, kat. K40, 01:56:26, nr 
3353, m. 5600; Dariusz Kowal-
czyk, Lucky LUzers, kat. M45, 
01:56:34, nr 8118, m. 5630; 
Błażej Wasielewski, Drużyna 

TURYSTYKA / SPORT

Poznajemy Parki Wielkopolski
13 kwietnia na terenie 
Pszczewskiego Par-
ku Krajobrazowe-
go odbył się XXII 
Rajd z cyklu „Po-
znajemy Parki 
Krajobrazowe Wo-
jewództwa Wielko-
polskiego” połączony 
z VIII Wielkopolskim Zlotem instruk-
torów i  działaczy ochrony przyrody 
PTTK. Jego organizatorem było Polskie 
Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze 
Oddział Środowiskowy Poznań-Nowe 
Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka i Koło 
Oddziałowe „Łaziki” przy Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Swarzędzu. Celem raj-
du było poznanie walorów krajobrazo-
wych i  przyrodniczych Pszczewskiego 
Parku Krajobrazowego oraz integracja 
instruktorów ochrony przyrody i człon-
ków PTTK. Uczestnicy przyjechali z Po-
znania autokarami organizatora do Ka-
mionnej w powiecie międzychodzkim, 
na zbiórkę przy zabytkowym kościele 
pw. Narodzenia NMP. Stąd, z przewod-
nikiem wyruszyli na trasę prowadzącą 
przez Pszczewski Park Krajobrazowy 
piękną Doliną Kamionki do Mniszek, 
gdzie na terenie Centrum Edukacji Re-
gionalnej i  Przyrodniczej była realizo-
wana dalsza część programu. Centrum, 
to założony w dawnych wyremontowa-
nych budynkach folwarcznych ośrodek, 
w  którym można zobaczyć wystawy 
pokazowe ginących zawodów, w  tym 
warsztaty: szewski, kowalski, garncarski, 
bednarski, wikliniarski, stanowisko 

pszczelarza, sprzęty dawnego gospodar-
stwa domowego, wyposażenie składu 
kolonialnego, dawnej klasy, zakładu fo-
tograficznego i krawieckiego, używane 
kiedyś maszyny rolnicze oraz wystawy 
przyrodnicze. Historię Mniszek i daw-
nego folwarku oraz jego ostatnich wła-
ścicieli Unrugów przedstawił kierownik 
ośrodka. Po posiłku i zwiedzeniu z miej-
scowym przewodnikiem zabytkowego 
obiektu, odbyły się konkursy sprawno-
ściowe z nagrodami. Instruktorzy i dzia-
łacze ochrony przyrody odbyli naradę, 
na której omówiono zagadnienia doty-
czące sprawozdawczości Komisji Ochro-
ny Przyrody PTTK z terenu Wielkopol-
ski, działalności referatów weryfikacyj-
nych odznak przyrodniczych, rozwijania 
turystyki przyrodniczej i imprez o cha-

rakterze przyrodniczym, promocji le-
śnych ścieżek przyrodniczych oraz pro-
pagowania odznak „Turysta Przyrodnik” 
i „Tropiciel Przyrody”.

Powitanie wiosny w Żarnowcu
28 kwietnia turyści 
z  Buku i  okolicz-
nych miejscowości 
or a z  Lu b on i a 
w z i ę l i  u d z i a ł 
w 47. Zlocie „Po-
witanie Wiosny – 
Żarnowiec 2019”. 
Zlot, cieszący  się dużym 
zainteresowaniem, tradycyjnie zorga-
nizował Oddział PTTK w  Buku przy 
współudziale Urzędu Miasta i Gminy 
Buk. Organizatorzy wyznaczyli 4 trasy 

piesze o zróżnicowanej długości od 7 
do 9 km, prowadzące ze Stęszewa, Do-
piewa, Otusza, Niepruszewa i  jedną 
trasę autokarową z  Buku, wszystkie 
z metą usytuowaną w Żarnowcu przy 
„Źródełku” – Pomniku Przyrody. Jest 
to jedyne w swoim rodzaju na Pojezie-
rzu Wielkopolskim źródełko spływa-
jące z 30-metrowej skarpy. Celem or-
ganizowanej od wielu lat imprezy jest 
propagowanie turystyki wśród mło-
dzieży i osób dorosłych, turystyki ro-
dzinnej, popularyzacja odznak tury-
stycznych oraz uczczenie Dnia Ziemi 
przypadającego 22 kwiet-
nia, a  także zapoznanie 
uczestników z  pięknem 
okolic Buku i obrzeży Wiel-
kopolskiego Parku Narodo-

Z PTTK

cd.  
obok

n
Rajd „Poznajemy Parki Krajobrazowe Wielkopolski” – uczestnicy w Mniszkach   fot. Jan Błaszczak

W niedzielę, 14 kwietnia br. odbył  się 
12. PKO Poznań Półmaraton, organizo-
wany przez Poznańskie Ośrodki Sportu 
i Rekreacji. Bieg poprzedzony rozgrzew-
ką i  ceremonią otwarcia wystartował 
tradycyjnie z ul. Grunwaldzkiej na wy-
sokości World Trade Center MTP 
o godz. 10, a zakończył się ok. godz. 13 
na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. Najszybciej trasę liczącą 
ok. 21 km pokonał Abate Sijiyas Misga-
now z  miejscowości Fensha (Etiopia), 
kat. M18, czas 01:02:29. We wszystkich 
12.  edycjach wystartowało aż 
78 203 osób. W tegorocznym półmara-
tonie wzięło udział 10 284 zawodników 
(to mniej o 699 osób w stosunku do roku 
ubiegłego), którzy ukończyli bieg, w tym 
125.  mieszkańców Lubonia, których 
prezentujemy poniżej. Podane wyniki 
są nieoficjalne (przed uzyskaniem osta-
tecznego protokołu z badań antydopin-
gowych).
Najszybszym lubonianinem okazał  się 
Adam Chudzicki, klub Ronin Running, 
kategoria M30, czas 01:19:48, numer 
startowy: 112, który zajął: 78. miejsce. 
Dalsze lokaty uzyskali: Piotr Waligóra, 
Lucky LUZers, kat. M40, 01:23:53, nr 8157, 
m. 178; Mateusz Kaczmarek, Lucky LU-
zers, kat. M30, 01:23:54, nr 8536, m. 179; 

Michał Szymaniak, MilanClubPolonia, kat. 
M40, 01:25:10, nr 3853, m. 243; Jarosław 
Sajnaj, Lucky Luzers, kat. M40, 01:25:37, 
nr 6433, m. 258; Maksymilian Zieliński, 
kat. M18, 01:26:33, nr 7189, m. 301; Eryk 
Watros, 31BLT, kat. M30, 01:26:37, nr 8280, 
m. 307; Bartłomiej Pietrzak, bagrun.pl, 
kat. M30, 01:26:49, nr 513, m. 319; Jakub 
Tomczak, kat. M18, 01:27:31, nr 1285, m. 
370; Tomasz Lisiecki, Trzynastka Plus, kat. 
M40, 01:29:00, nr 10580, m.482; Adam 
Jankowiak, SPP Team, kat. M30, 01:29:39, 
nr 9996, m. 546; Rafał Jakubczyk, Tri-
boys, kat. M30, 01:30:11, nr 536, m. 608; 
Michał Gil, Luboński Klub Biegacza, kat. 
M18, 01:32:01, nr 3866, m. 760; Andrzej 
Lewandowski, Luboński Klub Biegacza, 
kat. M45, 01:32:54, nr 3213, m. 835; Wi-
told Chylak, kat. M40, 01:34:15, nr 614, m. 
1016; Łukasz Sobkowski, gRunwald team 
Poznań, kat. M30, 01:34:47, nr 7420, m. 
1084; Tomasz Doruch, kat. M45, 01:35:43, 
nr 9001, m. 1179; Mariusz Pawlak, Wataha 
Łączy Nas Bieganie, kat. M30, 01:36:21, nr 
9715, m. 1251; Piotr Woźniak, kat. M30, 
01:36:37, nr 3202, m.1293; Janusz Wi-
śniewski, Siedmiomilowe Buty SM7, kat. 
M45, 01:38:12, nr 6269, m. 1513; Michał 
Hadam, KB Maniac Poznań, kat. M40, 
01:38:29, nr 1624, m. 1567; Jacek Glapa, 
kat. M40, 01:39:02, nr 1582, m. 1678; Zbi-
gniew Bukalski, Bridgestone B-Olympic, 

cd.  
obok

12. PKO Poznań Półmaraton
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wego. Na mecie na turystów 
czekała gorąca grochówka 
oraz chleb ze smalcem i ki-
szonym ogórkiem. Były roz-
maite gry zręcznościowe dla 

młodzieży i  dorosłych, z  nagrodami. 
Imprezę uświetniła swoją obecnością 
Bukowska Orkiestra Dęta przy Ochot-
niczej Straży Pożarnej, która zaprezen-
towała popularne utwory, wypełniając 
część artystyczną zlotu. W przerwach 
towarzyszyły turystom odtwarzane 
z płyt skoczne melodie. W sekretaria-
cie zlotu, w ramach wpisowego, uczest-
nicy otrzymali pamiątkowy znaczek 
butonowy oraz dyplomy dla drużyn, 
a w punkcie weryfikacyjnym potwier-
dzenie zdobycia punktów na odznaki 
turystyki kwalifikowanej.  

 (M.J. Błaszczakowie)

Okolice Konina
Członkowie koła PTTK nr 14 w Luboniu 
rozpoczęli wiosenny sezon 2019 wyjaz-
dem w  okolice Konina. Zwiedzanie 
z przewodnikiem Dariuszem zaczęliśmy 
w Starym Mieście. Obejrzeliśmy kościół 
romański z przełomu XII i XII w. Naszą 
uwagę zwrócił piękny portal. Następną 
miejscowością był Żychlin, gdzie znaj-
duje się klasycystyczny zbór czynny od 

1824 roku. Jest tu parafia ewangelicko-
-reformowana. Pastor przedstawił histo-
rię powstania tego odłamu. Następnie 
w pałacu, w którym przebywał krótko 
Fryderyk Chopin, obejrzeliśmy miejsca 
związane z kompozytorem. Kolejną miej-
scowością był Konin, w  którym zoba-
czyliśmy ratusz klasycystyczny z XVIII/
XIX w., dalej gotycki kościół św. Bartło-
mieja, a  przy nim najbardziej cenny 
zabytek Konina – słup drogowy z po-
łowy XII  w. Jest to najstarszy znak 
drogowy – w  połowie drogi między 
Kaliszem a Kruszwicą. Autorem poli-
chromii w kościele św. Bartłomieja jest 
Eligiusz Niewiadomski. Przeszliśmy 
bulwarem nadwarciańskim, by poje-
chać do odległej dzielnicy – Gosławi-
ce. W dawnym pałacu biskupim znaj-
duje się muzeum, a  jednym z najcie-
kawszych eksponatów jest szkielet 
mamuta, wykopany przy odkrywaniu 
złoża węgla brunatnego. Jadąc na pół-
noc zatrzymaliśmy się na rynku w Śle-
sinie, który zachwycił nas kwietnikami, 
fontanną a przede wszystkim pomni-
kiem „Sprzedawcy gęsi”. Jest to mia-
steczko związane z handlem obrazami 
świętymi i żargonem zbójeckim – kmi-
ną ochweśnicką. Również ciekawą hi-
storię ma postać sprzedawcy gęsi, któ-

re hodowano w okolicy (historia o pod-
kuwaniu gęsi). Na koniec był Skulsk 
z  ciekawym kościołem i  gotycką pietą 
(koronowaną), również związaną z han-
dlem obrazami i kminą ochweśnicką.   

Maria Rogacka

n
Uczestnicy wycieczki do Konina na 
rynku w Ślesinie, przy pomniku „Sprze-
dawca gęsi” (naturalnej wielkości)
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Szpiku, kat. M30, 01:56:51, nr 
851, m. 5688; Arek Rogowicz, 
kat. M18, 01:56:55, nr 10519, m. 
5701; Marek Siuda, IZMARK, 
kat. M50, 01:57:22, nr 2844, 
m. 5832; Izabela Szajek-Siuda, 

IZMARK, kat. K45, 01:57:22, nr 9074, m. 
5833; Krzysztof Jenelt, LKS Sana Kościan, 
kat. M30, 01:57:42, nr 6378, m. 5925; Tomasz 
Przybecki, Przybeccy, kat. M45, 01:57:52, 
nr 6573, m. 5978; Michał Chrostek, Wild 
Team, kat. M30, 01:58:18, nr 4929, m. 6076; 
Wojciech Prysiażny, kat. M30, 01:58:42, 
nr 3539, m. 6177; Michał Król, kat. M40, 
01:58:52, nr 627, m. 6231; Sara Jankow-
ska, kat. K18, 01:59:48, nr 10542, m. 6506; 
Jacek Schlegel, Team Family Luboń, kat. 
M50, 02:00:03, nr 7109, m. 6565; Wojciech 
Bobrowski, INEA, kat. M18, 02:00:13, nr 
10698, m. 6607; Łukasz Podbylski, Zmę-
czeni na Starcie Dobiegniew, kat. M40, 
02:00:30, nr 8027, m. 6662; Magdalena 
Podbylska, Zmęczeni na Starcie Dobie-
gniew, kat. K40, 02:00:31, nr 6899, m. 6665; 
Tomasz Walczak, Follow Your Dentist, 
kat. M30, 02:00:58, nr 10974, m. 6757; 
Marek Jankowski, Sportowy Team Żab-
ki, kat. M30, 02:04:16, nr 11085, m. 7379; 
Ewelina Wysocka-Babst, Luboński Klub 
Biegacza, kat. K40, 02:04:34, nr 9810, m. 
7435; Piotr Dymowski, kat. M30, 02:05:07, 
nr 11436, m. 7549; Robert Machała, kat. 
M40, 02:05:31, nr 2783, m. 7613;
Sylwia Tomczak, Łazienkaplus.pl, kat. 
K30, 02:05:34, nr 10454, m. 7617; Kamil 
Basiński, kat. M30, 02:06:50, nr 9578, m. 
7792; Edyta Siebert, kat. K40, 02:09:30, 
nr 5069, m. 8225; Kasia Malicka, kat. 
K30, 02:09:42, nr 9828, m. 8260; Marek 
Żeberski, kat. M50, 02:09:46, nr 515, m. 
8269; Robert Pieczyński, MOTO-CEN-
TRALA, kat. M50, 02:10:23, nr 3994, m. 
8364; Marcin Czywczyński, x Runners, kat. 
M30, 02:10:38, nr 1486, m.8388; Agata Ba-
naszak, Wkurw_Team, kat. K55, 02:10:47, 
nr 4055, m. 8410; Patryk Nowak, kat. M18, 
02:11:10, nr 9405, m. 8460;
Monika Owsianna, kat. K18, 02:11:38, 
nr 8236, m. 8521; Jarosław Otocki, kat. 

M40, 02:11:51, nr 3443, m. 8549; Łukasz 
Klimaszyk, Pan, kat. M40, 02:12:22, nr 
3752, m. 8615; Łukasz Wiśniewski, kat. 
M40, 02:12:53, nr 7131, m. 8673; Oli-
wia Pietruszyńska, Lucky LUzers, kat. 
K18, 02:13:32, nr 7605, m. 8746; Iwona 
Stefańska, kat. K40, 02:14:47, nr 8233, 
m. 8870; Anna Kurcius-Smoczyk, kat. 
K40, 02:15:00, nr 2686, m. 8893; Tomasz 
Zagozda, Luboń, kat. M55, 02:15:27, nr 
10377, m. 8955; Tomasz Linkiewicz, 
LTeam, kat. M45, 02:16:04, nr 1045, m. 
9014; Marek Zięba, parawruch.pl, kat. 
M30, 02:16:33, nr 1713, m. 9066; Darek 
Barecki, kat. M30, 02:16:38, nr 1702, m. 
9072; Edyta Pawlęty, kat. K18, 02:16:49, 
nr 5648, m. 9085; Paweł Nowak, Gols 
Team, kat. M18, 02:17:40, nr 3519, m. 
9176; Maria Warchoł, UMP, kat. K18, 
02:18:05, nr 3990, m. 9212; Mirosław 
Szulc, kat. M65, 02:18:39, nr 11171, m. 
9260; Małgorzata Walkowiak, ZaDysz-
ka, kat. K30, 02:18:46, nr 10034, m. 9267; 
Renata Nawrocka, kat. K55, 02:19:50, nr 
7737, m. 9379; Barbara Golińska, Eu-
rocash, kat. K30, 02:22:33, nr 4299, m. 
9559; Przemysław Goliński, kat. M30, 
02:22:34, nr 4698, m. 9561;
Katarzyna Ratajczak, 1995, kat. K18, 
02:23:06, nr 3802, m.9590; Kamil Rataj-
czak, kat. M18, 02:23:27, nr 7200, m. 9609; 
Łukasz Szajek, Luboński Klub Biegacza, kat. 
M30, 02:24:45, nr 10877, m. 9688; Malwi-
na Pawlęty, kat. K18, 02:26:22, nr 5602, m. 
9770; Monika Dominiak, Matki Wariatki, 
kat. K30, 02:26:40, nr 2362, m. 9786; Ewa 
Małecka, kat. K30, 02:26:43, nr 7621, m. 
9787; Jakub Korcz, kat. M18, 02:27:53, nr 
3105, m. 9847; Sandra Siebert, KB I Love 
Ziemek, kat. K30, 02:29:25, nr 8299, m. 
9898; Alina Szafran, kat. K30, 02:30:00, 
nr 2413, m. 9920; Andrzej Szatkowski, 
A  RH-, kat. M55, 02:34:30, nr 1589, m. 
10066; Michał Mielcarek, Lucku LUzers, 
kat. M30, 02:49:58, nr 5450, m.10250; Ro-
man Ofierzyński, Arch, kat. M65, 02:52:42, 
nr 8510, m.10262;

PK

Za nami XVI Turniej w Boules o Puchar 
Burmistrz Miasta Luboń. Na placu za-
baw Ośrodka Kultury 27 kwietnia za-
meldowało  się 8 drużyn (Bulerzy, GS, 

Rodzina Rybackich, Marka, Wilmersi, 
WD-40, Wspólna Droga, OK). Pierwsze 
miejsce po zaciętej walce wywalczyła 
drużyna pod nazwą Bulerzy. Serdecznie 

gratulujemy zwy-
cięzcom i wszyst-
kim pozostałym 
uczestnikom za 
świetną zabawę.

Magda  
Baranowska

Ośrodek Kultury 
w Luboniu

Bulerzy grali o puchar

n
Rozgrywki bule na placu zabaw Ośrodka Kultury

n
Uczestnicy z nagrodami i organizatorzy

cd.  
ze str. 
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Start sezonu dla motocyklistów miał 
miejsce 6 kwietnia na Torze Poznań (ul. 
Wyścigowa 3, Przeźmierowo) o godz. 9. 
Odprawiono uroczystą Mszę Świętą, 

a  o  godz.  11 tradycyjnie wystartowała 
parada trwająca blisko godzinę. W stre-
fie gastronomicznej każdy motocyklista 
mógł zjeść ciepły posiłek, napić się wy-

City Run 2019
Otwarcie tegorocznego sezonu motocyklowego z udziałem lubonian

n
Znana lubońska grupa motocyklowa „Skeleton”, której na oficjalnym otwarciu 
tegorocznego sezonu motocyklowego nie mogło zabraknąć   fot. Natalia

n
Widoczne na zdjęciu motocykle to zaledwie ułamek spośród ustawionych na placu 
w dniu oficjalnego otwarcia sezonu motocyklowego w Poznaniu   fot. Natalia

śmienitej kawy i nie tylko. Dużym zain-
teresowaniem cieszyła się ustawiona na 
placu hamownia, na której całkowicie 
z  darmo można było sprawdzić moc 
swojego motocykla. Wystawcy i dilerzy 
motoryzacyjni (m.in. Honda) zadbali 
o to, aby zaprezentować się w jak naj-
lepiej, zaskoczyć przyjezdnych gadże-
tami motocyklowymi i nowościami ze 
świata motoryzacji, a muzyka na żywo 
i liczne konkursy z cennymi nagrodami 
wprawiły gości we wspaniały nastrój. Nie 
zapomniano również o  najmłodszych 
uczestnikach imprezy, przygotowując 

specjalnie dla nich strefę z dmuchanymi 
zamkami, gigantycznymi warcabami czy 
leżakami. Pogoda dopisała, więc na 
miejscu pojawiły  się setki maszyn, 
a  zapaleńców motoryzacji, niekiedy 
z bardzo odległych rejonów, nie bra-
kowało. W  wydarzeniu wzięli udział 
fani jazdy na dwóch kółkach, a nawet 
całe ich rodziny. Na miejsce licznie 
przybyły także kluby motocyklowe, 
wśród których można wymienić Hells 
Angels czy luboński Klub Motocyklowy 
„Skeleton”.

Natalia

Bardzo dobrze spisali się reprezentanci 
Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego na 
26. Mistrzostwach Polski Młodziczek 
i Młodzików w Brzegu Dolnym. Zdoby-
li dwa brązowe medale. To już 12. i 13. 
krążki Mistrzostw Polski w historii Lu-
bońskiego Klubu Tenisa Stołowego.
Jeden – dla drużyny LKTS w składzie: 
Damian Pyśk i Filip Borowiak. Po wy-
graniu grupy z Rawą Mazowiecką, Ryb-
nikiem i  Inowrocławiem, w  półfinale 
zespół przegrał z późniejszymi złotymi 
medalistami – PKS Kolping Jarosław. To 
pierwszy w historii medal drużyny mę-
skiej w Mistrzostwach Polski.
Brązowy medal wywalczyła też Patrycja 
Frelich w grze podwójnej wspólnie z Kin-
gą Tołstyko z klubu Zalew Stepnica.
Damian Pyśk awansował do najlepszej 
„16” Młodzików w Polsce. Patrycja Fre-
lich zakończyła turniej na 33. miejscu, 

ale w kategorii młodziczek będzie rywa-
lizować także w przyszłym sezonie.
Gratulujemy zawodnikom odniesionych 
sukcesów sportowych.

Piotr Ciszak

Dwa mistrzowskie brązy

n
26. Mistrzostwa Polski Młodzików – lubonianie na 3. stopniu podium

n
Patrycja Frelich – brązowa medalistka 
w grze podwójnej – z trenerem Pio-
trem Ciszakiem

n
Filip Borowiak (z lewej) i Damian Pyśk 
– brązowa drużyna Mistrzostw Młodzi-
ków, w towarzystwie trenera

Agencja konsultingowo-menadżerska 
„Piłkarski Projekt  X” powstała przede 
wszystkim z pasji do piłki nożnej, a tak-
że z refleksji nad tym, gdzie popełnia się 
błąd na pewnych etapach rozwoju mło-
dych zawodników, którzy wykazują pre-
dyspozycje do gry na najwyższym po-
ziomie w Polsce i za granicą.
Pomysł pochodzi od byłego zawodnika 
Stelli Luboń – Rafała Napierały, m.in. 
piłkarza Warty Poznań i reprezentanta 
Polski w  kategorii do lat 18. – który 
zaprosił do współtworzenia projektu 
lubonianina Jana Grzegorzewskiego, 
również byłego zawodnika Stelli, wycho-
wanka tego klubu. Obaj od dwóch lat 

panowie wspólnie tworzą projekt. Na 
podstawie swoich doświadczeń za głów-
ny cel stawiają sobie zmiany myślenia 
i podejścia zawodników do treningu, od 
strony mentalnej i fizycznej oraz stylu 
odżywiania w oparciu o suplementacje. 
Na celowniku „Piłkarskiego Projektu X” 
znalazły się również nazwiska obecnych 
graczy lubońskiej Stelli, którym przed-
stawiciele Projektu X chcieliby pomóc 
w rozwoju piłkarskiej kariery.
Przez dwa lata lubońskiej agencji uda-
ło  się nawiązać współpracę z  takimi 
partnerami, jak: Cityzen, Futbol Kolek-
tyw, Fitline, Peryferia Futbolu. Natomiast 
zawodnicy, których agencja prowadzi, 

Poprawić kondycję piłki

grają w  takich klubach, jak: Hutnik 
Kraków, Raków Częstochowa, Miedź 
Legnica, Mieszko Gniezno.
W czerwcu (23-29.06) „Piłkarski Pro-
jekt X”  współorganizuje obóz przy-
gotowania fizycznego w  Wałczu dla 
piłkarzy roczników 2000-2004. Szcze-
góły na: 
https://oboz.futbolkolektyw.pl/

Rafał Napierała
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żyny na przestrzeni 
ostatniego roku.
Na koniec pobytu nasi 
juniorzy wzięli udział 
w  turnieju, w  którym 
grano na pełnym boisku 
mecze po 20 minut. Naj-
pierw w grupie odnieśli 
cztery zwycięstwa, strze-
lając w sumie 13 bramek 
i  tracąc tylko jedną. 
W finale, ponownie spo-
tkali  się z  drużyną go-
spodarzy, pokonując ich 
tym razem 2:0. Niektó-
rzy żartowali, że więcej chyba już nas nie 
zaproszą.
Teraz mamy plan, żeby za rok ponownie 
gościć naszych francuskich przyjaciół 

u  siebie i  rozegrać kolejny, tradycyjny 
już mecz przyjaźni.

Roman Winkel
Czytaj też na str. 37.

SPORT

Drugiego dnia po przyjeździe nasi za-
wodnicy zagrali rewanż z rówieśnikami 
z  drużyny US Mesnil za zeszłoroczną 
porażkę w Luboniu 0:1. Cóż to była za 
radość, gdy po końcowym gwizdku na 

tablicy widniał wynik 4:0 dla Lubońskie-
go! Tym większa satysfakcja, że zwycię-
stwo to odniesione zostało, jak  się to 
mówi, „po piłkarsku”. Nawet Francuzi 
byli pod wrażeniem postępu naszej dru-

Udany również od strony sportowej
Wyjazd juniorów LKS-u z rocznika 2003 do Francji, pod opieką trenera Sebastiana Maćkowskiego, 
w ramach wymiany zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Luboń bez Granic”

n
Zawodnicy LKS-u z wypisaną na normandzkiej plaży nazwą klubu

n
Lubońska drużyna na boisku we Francji, z pucharami. 
Z lewej – prezes Stowarzyszenia „Luboń bez Granic”, 
Grażyna Kiercul

Przed samymi świętami Wielkiej Nocy, 
podczas demonstrowania jednego z ćwi-
czeń na treningu seniorów Stelli, bardzo 
bolesnej kontuzji doznał trener Stelli, 
Sebastian Kleiber. Karetka Pogotowia 
odwiozła go do szpitala, gdzie stwier-
dzono zerwanie ścięgna Achillesa. 23 
kwietnia przeszedł operację. Pięknym 
gestem Lubońskiego Klubu Sportowego, 
za sprawą trenera Jacka Paska i kapitana 
drużyny Tomasza Domagały, było wyj-
ście zawodników LKS-u przed spotka-
niem derbowym 27 kwietnia, w specjal-
nie przygotowanych koszulkach z napi-
sem: „Trenerze Stelli zdrowia!” W ten 
szczególny sposób piłkarze solidaryzo-
wali się z kontuzjowanym szkoleniow-
cem Stelli, Sebastianem Kleiberem. Ten 
wzruszający obrazek na pewno pozosta-
nie wszystkim w pamięci.
Sympatycznemu trenerowi również my 
życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Władysław Szczepaniak

Sympatyczny gest rywali

n
Przeciwnik, czyli zawodnicy LKS-u przed meczem ze Stellą, w koszulkach 
z napisem „TRENERZE  STELLI  ZDROWIA!”   fot. Władysław Szczepaniak”

Qn 14 kwietnia Stellowcy rozegrali na 
wyjeździe mecz z  ostatnim zespołem 
w tabeli – LZS-em Wąsowo. Dla przy-
pomnienia, w rundzie jesiennej zawod-
nicy z ul. Szkolnej pokonali tę drużynę 
18:0. W  meczu rewanżowym lubonia-
nie minimalnym nakładem sił ponownie 
rozgromili gospodarzy 7:0. Już po 20. 
minutach prowadzili 3:0, po bramkach 
zdobytych przez Jakuba Solarka, który 
tym samym zaliczył hattricka. Nie był 
to koniec dobrej passy tego zawodnika 
tego dnia. Jeszcze przed przerwą zdobył 
kolejną bramkę na 4:0, a wynik w pierw-
szej połowie meczu ustalił na 5:0 Marcin 
Mroczyński. W drugiej odsłonie na listę 
strzelców zapisał się jeszcze 2-krotnie Ja-
kub Solarek, który dokonał niebywałe-
go czynu – w sumie sam w tym meczu 
zdobył 6 bramek!

Qn W Wielką Sobotę, 
20 kwietnia, Stella 
podejmowała na wła-
snym boisku sąsia-
da zza miedzy – Las 
Puszczykowo. Spo-
tkanie rozpoczęło się 
od huraganowych 
ataków gospodarzy, 
co szybko przyniosło 
efekty. Dobrą partię 
rozegrał w tym dniu Daniel Baran, 
który zdobył 3 bramki zaliczając 
hattricka. Przy tej kolosalnej prze-
wadze stellowców o dalsze zdobycze 
bramkowe postarali się: Jakub So-
larek –2, Damian Konieczny i Da-
wid Jakubiak i Marcin Ogrodowczyk. 
W sumie spotkanie zakończyło się 
zwycięstwem Stelli 8:0. Był to ko-

Stella atakuje

n
Mecz Stelli z Lasem Puszczykowo, 20 kwietnia, na boisku przy ul. Szkolnej   fot. Władysław Szczepaniak

lejny popis strzelecki zespołu z ul. 
Szkolnej, który powoli zbliża się do 
uzyskania 100. bramek w  sezonie. 
Pytanie, w którym meczu to nastąpi 
i kto strzeli jubileuszowego gola.

Qn Mecz Stelli z Huraganem Micho-
rzewo zaplanowany na 1 maja, nie 

odbył  się i  został przełożony na 29 
maja, godz. 18.30.
Qn 4 maja Stella ponownie odniosła efek-

towne zwycięstwo na wyjeździe, pokonując 
Wicher Strzyżewo 0:5. Bramki zdobyli: 
Jakub Solarek – 2, Dawid Jakubiak i Dawid 
Jurga. Jedna bramka była samobójcza. 

Władysław Szczepaniak

n
Kontuzjowany Sebastian Kleiber 
– trener Stelli   fot. Władysław 
Szczepaniak
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LKS-u Denis Sha-
marin, który wy-
chodził z sytuacji 
podbramkowych 
obronną ręką, 
chroniąc swój ze-
spół od wyższej 
porażki. Zawod-
nikom LKS-u nie 
brakowało ambicji. 
Starali się w tym 
dniu coś wskórać, 
ale zdecydowanie 
przegrywali środek 
pola, co ułatwia-
ło przeciwnikom 
przeprowadzanie 
groźnych kontr. 
O dużym pechu może mówić najlep-
szy strzelec Stelli, Jakub Solarek, który 
2-krotnie podchodził do rzutów kar-
nych podyktowanych przez arbitra i za 
każdym razem pudłował. Jednak w 78. 
minucie zrehabilitował się za te niewy-

korzystane okazje i  zdobył bramkę, 
pieczętując zwycięstwo Stelli na 0:2.

Qn 1 maja LKS odniósł przekonywujące 
zwycięstwo 1:6 na wyjeździe z ostatnią 
drużyną w  grupie – LZS-em Wąsowo. 
W tym spotkaniu Łukasz Lekier, zdoby-
wając 3 bramki, zaliczył hattricka. Pozo-
stałe gole strzelili Radosław Michalewski, 
Michał Mazur i Wojciech Hertkowiak.

Qn 5 maja Luboński pokonał sąsiada zza 
miedzy – Las Puszczykowo 1:0. Był to 
mecz niewykorzystanych szans dla LKS-u. 
Mógł zakończyć ten pojedynek o wiele 
lepszym bilansem bramkowym. Jedyne-
go gola, na wagę zwycięstwa w tym spo-
tkaniu, z rzutu karnego strzelił kapitan 
zespołu, Tomasz Domagała.

Władysław Szczepaniak

Rozstrzygnięcie konkursu na wynik me-
czu derbowego – na str. 57.

SPORT

Qn 14 kwietnia LKS rozgromił Obrę Zbą-
szyń 8:2. Goście niespodziewanie uzy-
skali prowadzenie, ale od tego momentu 
na boisku dominowała już tylko jedna 
drużyna – lubonianie. Na przerwę go-
spodarze schodzili z dorobkiem bram-
kowym 5:1. W drugiej połowie zdobyli 
jeszcze 3 bramki, nie wykorzystując kilku 
sytuacji do zdobycia bramek. Gole dla 
LKS-u strzelili: Kevin Kasztelan – 2, Ja-
kub Rosołowicz – 2, Emil Pospiech – 2, 
Mateusz Barłóg – 1, Michał Mazur – 1.

Qn 20 kwietnia LKS gościł w Grodzisku, 
gdzie po bardzo wyrównanym meczu 
uległ Naszej Dyskobolii 2:1. Bramkę 
zdobył Łukasz Lekier.

Qn 27 kwietnia doszło do spotkania 
derbowego między Lubońskim a Stel-

lą. Spora grupa kibiców, która liczyła 
na grad bramek, trochę się zawiodła. 
Spotkanie nie stało na wysokim pozio-
mie. Kibice musieli czekać na pierwszą 
bramkę do 27. minuty, kiedy Daniel 
Baran zdobył prowadzenie dla Stelli. 
Bramka wywołała wiele kontrower-
sji. W opinii kibiców, sędzia boczny 
nie nadążył za akcją. Również kilku 
zawodników LKS-u miało pretensje 
do arbitra za to, że piłka wyszła poza 
linię autową. Jednak sędziowie nie od-
gwizdali tej akcji i kontynuowano grę. 
Zespół Stelli miał w spotkaniu zde-
cydowaną przewagę, choć, zwłaszcza 
w pierwszej połowie, zaprzepaścił wiele 
sytuacji do zdobycia bramek. Druga 
odsłona była ciągłym atakiem Stelli 
i ambitnym bronieniem się gospoda-
rzy. Na pochwałę zasługuje bramkarz 

Luboński poległ w derbach

n
Derby LKS – Stella na stadionie przy ul. Szkolnej 27 kwietnia   fot. Władysław Szczepaniak

n
Część kibiców meczu LKS-u ze Stellą, 27 kwietnia    
fot. Władysław Szczepaniak

Qn 13 kwietnia, w kolejnym spotkaniu, 
Pogrom uległ na wyjeździe drużynie 
NAP Nowy Tomyśl 4:2. Gospodarze na 
przerwę schodzili z zaliczką 4. bramek 
(4:1), które zdobyli w ciągu 10. minut po 
fatalnych błędach lubońskiego zespołu. 
W  dodatku lubonianie musieli od 40. 
minuty grać w dziesiątkę, bo jeden z za-
wodników otrzymał czerwoną kartkę. 
Bramki dla Pogromu zdobyli: Dawid 
Kubiak i Mateusz Jóźwiak.

Qn 20 kwietnia Pogrom musiał się zmierzyć 
u siebie z wiceliderem grupy – Promieniem 
Opalenica. Zawodnicy i zwolennicy luboń-
skiej drużyny dobrze wiedzieli, że nie będzie 
to łatwy przeciwnik, bo walczy o awans do 
klasy okręgowej. Pierwsza połowa była walką 
wyrównaną. Zespół z Opalenicy wcale nie 
dominował na boisku, momentami było 

widać, że Pogrom miał nawet przewagę, 
dzięki której stworzył sobie kilka sytuacji 
do zdobycia bramek. Goście schodzili na 
przerwę jedynie z 2-bramkową zaliczką (1:2). 
W drugiej połowie Opaleniczanie bardzo 
szybko zdobyli trzecią bramkę i wtedy już 
mecz ułożył się dla nich korzystnie. Osta-
tecznie pokonali gospodarzy 2:5. Wynik na 
pewno nie odzwierciedla tego, co działo się 
na boisku. Zespół z Lubonia walczył bardzo 
dzielnie. Aż żal, że znajduje się w strefie 
spadkowej. Bramki zdobyli: Przemysław 
Latosi i Patryk Kusza.

Qn 27 kwietnia 1920 Mosina bardzo wy-
soko pokonała Pogrom 5:1. Bramkę zdo-
był Daniel Powierża.

Qn Mecz wyjazdowy 1 maja, do bezpo-
średniego sąsiada w  tabeli – Orła Ro-

Im dalej, tym lepiej starzewo – niewątpliwie był 
dla Pogromu najważniejszy 
w sezonie. Wynik był nie tylko 
potrzebny dla układu w ta-
beli, ale w pewnym stopniu 
decydował o dalszych losach 
zespołów. Porażka Pogro-
mu na pewno pogłębiłaby 
jego trudną sytuację. Jednak 
lubonianie sprawili bardzo 
miłą niespodziankę, dobrze 
zagrali w obronie, czego nie 
robili w ostatnich spotka-
niach. Do przerwy Pogrom 
prowadził 2:0, po bram-
kach Jana Wierzbińskiego 
i Macieja Matuszalskiego. 
Druga połowa to zdecydo-
wana przewaga lubonian, 
którzy mieli jeszcze wiele 
sytuacji do zdobycia bramek, jednak nie 
umieli ich wykorzystać. Najważniejsze, 
że w tym ważnym meczu dowieźli zwy-

cięstwo do końca i 3 
punkty przyjechały 
do Lubonia. Wresz-
cie zapaliło się dla 
nich zielone światło. 
Oby trwało już do 
końca rozgrywek.

Qn 5 maja Pogrom 
podejmował przy 
ul. Szkolnej nieobli-
czalny zespół Ogrol 
Sielinko. Lubonia-
nie w  tym meczu 

udowodnili, że nie składają jeszcze broni 
i zanotowali drugie z rzędu zwycięstwo, 
pokonując Ogrol 1:0. Zwycięską bramkę 
zdobył Oskar Jędrowiak.

Najmłodszy luboński klub ma nowego 
sponsora. Od kwietnia 2019 r. jest nim 
gazeta internetowa e-lubon.pl. Jak nam 
powiedział prezes Szymon Owsianny, 
klub bardzo się cieszy, że obdarzono go 
zaufaniem, którego postara  się nie za-
wieść. Liczy na kolejne wsparcia ze stro-
ny innych firm. – (…) zbieramy doświad-
czenia i dziękujemy za każdą uzyskaną 
pomoc, która nas mobilizuje do dalszego 
działania.

Władysław Szczepaniak
n
Pogrom w meczu z Promieniem Opalenica   fot. Władysław Szczepaniak

Tabela A klasy
Grupa 3

 1.  Stella Luboń  19  55  92-7
 2.  Promień Opalenica  20  50  83-16
 3.  Nasza Dyskobolia Grodzisk  19  39  57-21
 4.  Huragan Michorzewo  19  35  49-30
 5.  Luboński KS  20  33  52-43
 6.  1920 Mosina  19  33  46-32
 7.  Obra Zbąszyń  20  28  38-45
 8.  Ogrol Sielinko  20  28  32-39
 9.  Wicher Strzyżewo  20  27  44-48
 10.  Nap Nowy Tomyśl  20  21  33-55
 11.  Las Puszczykowo  20  19  20-48
 12.  Pogrom Luboń  20  15  38-54
 13.  Orzeł Rostarzewo  19  10  22-61
 14.  LZS Wąsowo  20  4  26-133

W.S.
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W sobotę, 4 maja, na 165. kilometrze 
autostrady A2 samochód ciężarowy ude-
rzył w osobową lancię, którą podróżo-
wały trzy osoby. Do zdarzenia doszło 
przed południem, za węzłem Poznań-
-Luboń w kierunku Warszawy. Na miej-
scu zginęła jedna osoba z auta osobowe-

go. Kolejna po reanimacji również zmar-
ła, a  trzecia – kierowca lanci – została 
zabrana do szpitala.
Trasa w kierunku Warszawy była zablo-
kowana do późnego popołudnia. Powsta-
ły wielokilometrowe korki.

(Z)

Śmiertelny wypadek na A2

n
Roztrzaskana lancia, w której zginęły 2 osoby, na autostradzie A2 w rejonie Lubo-
nia, w długi weekend, 4 maja   fot. www Głos Wielkopolski

3 maja, po godz. 18, w związku z niezi-
dentyfikowanym, nieprzyjemnym zapa-
chem w piwnicy przy alei Jana Pawła II 
nr15a (odcinek alei pomiędzy ul. 
Wschodnią i Konarzewskiego), skiero-
wano pogotowie gazowe i straż pożarną. 

Na miejsce przyjechało w sumie 7 wo-
zów. Okazało się, że doszło do rozlania 
nieokreślonej substancji. Miernik gazów 
nie wykazał przekroczenia norm. Spe-
cjalistyczna Grupa Ratownictwa Che-
miczno-Ekologicznego z Jednostki Ra-

towniczo-Gaśniczej  6 Po-
znań-Krzesiny, po przeba-
daniu próbek, nie stwier-
dziła w rozlanej substancji 
związków niebezpiecznych. 
Akcja trwała prawie 2 go-
dziny.

(n)

Akcja w NCL

n
Na miejsce zdarzenia w bloku przy al. Jana Pawła II 15a, przyjechało 3 maja 7 wo-
zów, w tym pogotowie gazowe   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Strażacy przy wejściu do budynku przy al. Jana 
Pawła II nr 15a   fot. Piotr P. Ruszkowski

1 maja, po godz. 10, pod-
czas lotów F16 jeden z pi-
lotów zauważył pożar lasu 
przy ul .  Magazynowej 
w Luboniu. Niezwłocznie 
powiadomił wieżę lotów, 
a  ta zaalarmowała straż 
pożarną. Na miejsce za-
dysponowano kilka zastę-
pów, w tym dwa z Ochot-
niczej  Straży Pożarnej 
w Luboniu. Jak informują 
strażacy, był to już 3. po-
żar lasu przy ul. Magazy-
nowej w  przeciągu trzech dni. Tym 
razem ogień zdążył strawić blisko 
200 m2 poszycia leśnego.

Maciej Splisgart

Zauważył pożar z samolotu

Strażnicy miejscy wykonali w kwietniu 
547 różnych interwencji.
Qn Systematycznie dokonujemy kontro-

li miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do 
spożywania alkoholu. Za wykroczenie 
z art. 43 „Ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” 
nałożyliśmy 3 mandaty karne. Jedną oso-
bę w stanie nietrzeźwości zagrażającym 
jej zdrowiu przewieźliśmy do Izby Wy-
trzeźwień. Od 10 maja aż do ostatniego 
weekendu września, w piątki oraz soboty, 
wzorem lat minionych, wraz z funkcjona-
riuszami Komisariatu Policji w Luboniu 
w  godzinach między 17 a  1 będziemy 
wystawiać na terenie miasta dodatkowy 
patrol, którego podstawowym zadaniem 
będzie kontrola przestrzegania zapisów 
wspomnianej ustawy.
Qn 4 interwencje były związane z nieza-

chowaniem przez właścicieli czworonogów 
zwykłych i nakazanych środków ostroż-
ności przy trzymaniu zwierząt. Z art. 77 
Kodeksu Wykroczeń nałożyliśmy za te 
wykroczenia 2 mandaty karne. Wszyst-
kich interwencji związanych ze zwierzę-
tami odnotowaliśmy w kwietniu 24. Pod 
opiekę weterynarza trafiły m.in. ranny 
ptak i potrącony kot. Strażnicy asystowa-
li również przy odebraniu psa z posesji, 
której właściciel zmarł.

Qn 25 naszych interwencji dotyczyło po-
tencjalnego spalania nieczystości stałych 
w piecach do tego nieprzeznaczonych. 
Dokonaliśmy również 13. kontroli przy-
domowych kotłowni. Ponadto przeprowa-
dziliśmy 33 kontrole rachunków i umów 
na wywóz nieczystości płynnych.
Qn  Interwencji związanych z narusze-

niem przepisów ruchu drogowego od-
notowaliśmy w kwietniu 60. W główniej 
mierze dotyczyły przekroczenia prze-
pisów dotyczących postoju lub zatrzy-
mania. Doprowadziliśmy do usunięcia 
z terenu miasta pięciu pojazdów me-
chanicznych, których stan wskazywał, 
iż są nieużywane.
Qn Utworzenie na terenie miasta stacji 

rowerów miejskich sprawiło, iż znacz-
nie wzrosła ilość zgłoszeń dotyczących 
porzuconych jednośladów. Takich zgło-
szeń w minionym miesiącu otrzyma-
liśmy aż 5.
Qn Z funkcjonariuszami Komisariatu Poli-

cji w Luboniu wystawiliśmy 6 wspólnych 
patroli prewencyjnych w godzinach 6 – 
14, a także 2 patrole szkolne.
Qn Strażnicy miejscy dbali również o bez-

pieczeństwo uczestników Drogi Krzyżowej, 
która przeszła ulicami naszego miasta.

Paweł Dybczyński
Komendant Straży Miejskiej

Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986

Akcja gaszenia pożaru poszycia 
leśnego przy ul. Magazynowej w nie-
dzielę, 28 kwietnia    
fot. Maciej Splisgart

n

n
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lefonów w sieci PLAY, podrabiając w tym 
celu podpis mosinianina.
Qn 22 kwietnia przy ul. Traugutta zatrzy-

mano mężczyznę posiadającego przy so-
bie narkotyki.
Qn 24 kwietnia przy ul. Sikorskiego przy-

właszczono sobie skuter marki TAOTAO 
o wartości 1 000 zł. Sprawca czynu jest 
znany poszkodowanej luboniance.
Qn Pomiędzy 20 lipca 2018 a 27 kwietnia 

2019 r. kobieta najmująca jedno z miesz-
kań przy ul. Leśmiana skradła jego właści-
cielowi pompę ogrodową, piec kuchenny 
i butlę gazową. Straty: 900 zł.
Qn 28 kwietnia między godz. 11 a 18.35 

w jednym z sklepów CH „Factory” przy 
ul. Dębieckiej skradziono dwie torby. Stra-
ty: 2 740 zł.
Qn 29 kwietnia przy placu Edmunda Bo-

janowskiego 13-latka uderzyła w twarz 
oraz kopała o rok młodszą dziewczynkę.
Qn 30 kwietnia o godz. 13.25 skradziono 

kobiecie w sklepie „Netto” przy ul. Ża-
bikowskiej kosmetyczkę z dokumentami 
i gotówką. Straty: 310 zł.

Statystycznie:
Ujęto oraz zatrzymano na gorącym 
uczynku lub w  bezpośrednim pościgu 
11 sprawców.
Oszustwa – 2, wykryto 0
Znalezienia zwłok – 0
Zabójstwa – 0
Zgwałcenia – 0
Rozboje – 0
Kradzieże z włamaniem – 0
Kradzieże pojazdów – 1, wykryto – 0
Kradzieże – 8, wykryto – 1
Samobójstwa – 0
Przestępstwa gospodarcze – 0
Przestępstwa narkotykowe – 1 ustalono 
podejrzanych – 1

Przestępstwa internetowe – 6
Fałszerstwa – 0
Wypadki drogowe – 2, liczba rannych – 2
Nietrzeźwi kierowcy – 4
Zatrzymania osób poszukiwanych – 4, 
w tym 0 listem gończym
Legitymowania – 556
na podstawie danych z Policji

oprac. PAW

Moja komenda
Dla ułatwienia kontaktu z policją i dzielni-
cowymi zachęcamy do korzystania z aplika-
cji mobilnej „Moja Komenda”, za pomocą 
której można wyszukać dzielnicowego dba-
jącego o Twój rejon. Wystarczy jedynie wpi-
sać: Luboń, nazwę ulicy i  numer domu. 
Aplikacja zapewnia szybki dostęp do adresów 
i numerów telefonów jednostek policyjnych 
w całej Polsce. Pozwala także na połącze-
nie się z nimi jednym kliknięciem.

Lokalizacja jednostek policyjnych
Po włączeniu w telefonie geolokalizacji, 
aplikacja „Moja Komenda” odnajdzie 
komendy i komisariaty, a także wskaże, 
jak najszybciej do nich dotrzeć.

Mapa zagrożeń
W serwisie www.policja.pl oraz w apli-
kacji mobilnej „GeoportalMobile” jest 
dostępna Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-
pieczeństwa, za pomocą której można 
poinformować policję oraz współmiesz-
kańców o zagrożeniach w okolicy, a tak-
że o potencjalnym niebezpieczeństwie.

POLICJA-STRAŻ 

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Ogólnopolski telefon zaufania 
dla dzieci i młodzieży: 116 111

www.116111.pl

Qn 1  kwietnia mieszkaniec ul. Jagiełły 
zgłosił, że nieznany mężczyzna, który 
uprzednio udzielił mu pożyczki, obec-
nie przy użyciu gróźb karalnych zmusza 
go do spłacania jej rat.
Qn 3 kwietnia o godz. 11, przy ul. Uro-

czej zatrzymano nietrzeźwego kierowcę 
(1,2 promila alkoholu we krwi).
Qn Pomiędzy 7 a 8 kwietnia, w godz. 16-

12.20 skradziono audi zaparkowane przy 
al. Jana Pawła II. Miejsce jest objęte mo-
nitoringiem. Straty: 46 000 zł.
Qn 5 kwietnia o godz. 13.05, przy ul. Szkol-

nej 65-letni mieszkaniec Lubonia, poprzez 
używanie słów powszechnie uważanych 
za obraźliwe, znieważył lubońskich poli-
cjantkę i policjanta wykonujących czyn-
ności służbowe.
Qn 6 kwietnia o godz. 00.45 u zbiegu ul. 

Armii Poznań z 3 Maja kobieta kierująca 
peugeotem potrąciła na przejściu dla pie-
szych mężczyznę, który doznał ogólnych 
potłuczeń i został odwieziony do szpitala.
Qn 6 kwietnia na placu zabaw przy ul. Ba-

torego 60-letni, nietrzeźwy Gruzin przy-
tulał i całował po twarzy przebywającą 
tam 6-letnią dziewczynkę – mieszkan-
kę Kościana. O zdarzeniu powiadomio-
no Prokuratora Prokuratury Rejonowej 
Poznań Wilda, w uzgodnieniu z którym 
prowadzone są czynności procesowe.
Qn 7 kwietnia o godz. 19.55 przy ul. Ar-

mii Poznań zatrzymano nietrzeźwego 
kierowcę (2 promile).

Qn 8 kwietnia o 3.20 przy ul. Dębieckiej 
zatrzymano nietrzeźwego ukraińskiego 
kierowcę (0,8 promila).
Qn 11 kwietnia tuż po północy przy ul. 

Wschodniej zatrzymano obywatela Ka-
zachstanu, który kierował samochodem, 
pomimo posiadania sądowego zakazu 
prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Qn 11 kwietnia przy ul. Osiedlowej za-

trzymano mężczyznę, który nie stoso-
wał się do orzeczonego przez Sąd Okrę-
gowy w Poznaniu zakazu zbliżania  się 
do poszkodowanej przez niego osoby.
Qn 13 kwietnia mieszkanka Poznania zgło-

siła w lubońskim Komisariacie Policji, że 
nieustalony pracownik firmy ubezpiecze-
niowej sfałszował dokument umowy kup-
na-sprzedaży samochodu marki BMW.
Qn 13 kwietnia o godz. 13.30 przy ul. Nad 

Żabinką 16-letni młodzieniec uderzył 
pięścią w  twarz o  dwa lata młodszego 
chłopca. Poszkodowany doznał opuch-
nięcia wargi i otarcia naskórka i został 
poddany obdukcji lekarskiej.
Qn 13 kwietnia o godz. 22.10 przy ul. Li-

powej zatrzymano nietrzeźwego kierowcę 
(2 promile).
Qn 19 kwietnia mieszkaniec Mosiny zgłosił, 

że w CH „Pajo” przy ul. Żabikowskiej nie-
znany sprawca, posługując się zgubionym 
uprzednio przez zgłaszającego dowodem 
osobistym, za pośrednictwem krakowskiej 
firmy zawarł umowę na świadczenie usług 
telekomunikacyjnych na trzy numery te-

Marzec
Ochotnicza Straż Pożarna w  Luboniu 
odnotowała w marcu 25 interwencji – 
w przypadkach 8. pożarów, 13. miejsco-
wych zagrożeń oraz 3. fałszywych we-
zwań. Zdarzenia miały miejsca w Lubo-
niu, Poznaniu, na autostradzie A2 oraz 
na terenie gminy Komorniki.
Qn 03.03 – Poznań, ulica Ostatnia – za-

dymienie z pieca olejowego,
Qn 04.03 – Luboń, ulica Traugutta – po-

żar kontenera na śmieci,
Qn 04.03 – Luboń, ulica Kanonierów – 

zdjęcie folii z  linii energetycznej przy 
użyciu drabiny mechanicznej,
Qn 05.03 – Luboń, ulica Dębiecka, Fac-

tory Outlet – sprawdzenie przyczyny 
załączenia  się systemu monitoringu 
przeciwpożarowego (alarm fałszywy),
Qn 06.03 – Luboń, ulica Klonowa – za-

bezpieczenie lądowania śmigłowca Lot-
niczego Pogotowia Ratunkowego,
Qn 07.03 – Chomęcice, ulica Poznańska 

– udzielenie kwalifikowanej pierwszej 
pomocy do czasu przyjazdu karetki po-
gotowia (zatrzymanie krążenia,
Qn 08.03 – Luboń, ulica Niezłomnych 

– pożar trawy,
Qn 12.03 – Łęczyca, ulica Dworcowa – 

wypadek samochodowy,
Qn 12.03 – Luboń, ulica Wschodnia – 

sprawdzenie przyczyny wyczuwalnego 
zapachu gazu w bloku mieszkalnym,

Qn 14.03 – Luboń ulica Osiedlowa – otwarcie 
garażu, w którym stał odpalony samochód,
Qn 15.03 – Poznań, ulica Sycowska – 

wypadek samochodowy,
Qn 16.03 – Wiry, ulica Poznańska – ze-

rwane opierzenie,
Qn 17.03 – Luboń, ulica Słowackiego 

– wyciek oleju z  samochodu (alarm 
fałszywy),
Qn 17.03 – Głuchowa, ulica Stawna – 

pożar sadzy w kominie,
Qn 17.03 – Luboń, ulica Szkolna – pożar 

toalety Toy Toy,
Qn 18.03 – autostrada A2 – wypadek 

samochodowy,
Qn 19.03 – Luboń, ulica Sobieskiego – 

pożar piwnicy,
Qn 21.03 – Luboń, ulica Puławskiego – 

pożar sadzy w kominie,
Qn 22.03 – Luboń, ulica Armii Poznań 

– kolizja samochodowa,
Qn 23.03 – Luboń, ulica Powstańców 

Wielkopolskich – pożar w pizzerii,
Qn 24.03 – Luboń, ulica Wojska Polskiego 

– sprawdzenie przyczyny załączenia się 
czujki wykrywającej tlenek węgla,
Qn 27.03 – Poznań, ulica Opolska – po-

żar baraków,
Qn 27.03 – Rosnówko, ulica Jarosławiecka 

– usunięcie powalonego drzewa,
Qn 28.03 – Luboń, ulica 11 Listopada – 

kolizja samochodowa,
Qn 31.03 – Komorniki, ulica Poznańska – 

wypadek samochodowy (alarm fałszywy).

Kronika strażacka Kwiecień
Qn OSP odnotowała 30 interwencji – w przy-

padkach 14. pożarów, 13. miejscowych 
zagrożeń oraz 3. fałszywych alarmów. 
Zdarzenia miały miejsca w Luboniu, Po-
znaniu, autostrada A2, oraz na terenach 
gmin Mosina, Puszczykowo i Komorniki.
Qn 01.04 – Wiry, ulica Laskowska – pożar 

sadzy w kominie,
Qn 02.04 – Luboń, ulica Kościuszki – ze-

rwana linia energetyczna,
Qn 03.04 – Luboń, ulica Poznańska – 

sprawdzenie zagrożenia – owady błon-
koskrzydłe,
Qn 04.04 – Luboń, ulica Kasprzaka – pró-

ba samobójcza,
Qn 05.04 – Poznań, ulica Kowalewicka – 

wypadek samochodowy,
Qn 07.04 – Luboń, ulica Leśmiana – 

sprawdzenie przyczyny załączenia  się 
czujki wykrywającej tlenek węgla,
Qn 08.04 – Luboń, ulica Niezłomnych – 

pożar trawy,
Qn 11.04 – Plewiska, ulica Szkolna – 

zadymienie na ulicy (alarm fałszywy),
Qn 12.04 – autostrada A2 – wypadek 

samochodowy,
Qn 13.04 – Luboń, ulica Żabikowska – 

pożar kontenera na śmieci,
Qn 16.04 – Luboń, ulica Małopolska – 

pożar kontenera na śmieci,
Qn 16.04 – Borkowice – pożar lasu,
Qn 16.04 – Puszczykowo – pożar lasu,
Qn 17.04 – Luboń, ulica Traugutta – po-

żar kontenera na śmieci,
Qn 17.04 – autostrada A2 – wypadek 

samochodowy,

Qn 17.04 – Luboń, ulica Armii Poznań – 
usunięcie zwisającej gałęzi znad jezdni,
Qn 20.04 – Luboń, ulica Żabikowska – 

pomoc zespołowi pogotowia ratunkowe-
go w wejściu do mieszkania i ewakuacji 
osoby poszkodowanej do karetki,
Qn 22.04 – Luboń, ulica Armii Poznań – 

pożar śmietnika,
Qn 22.04 – Luboń, ulica Wschodnia – 

kolizja samochodowa,
Qn 23.04 – Poznań, ulica Mieleszyńska 

– pożar trawy,
Qn 25.04 – Luboń, ulica Stefana Bato-

rego – sprawdzenie zagrożenia (owady 
błonkoskrzydłe),
Qn 25.04 – Wiry, ulica Poznańska – po-

żar trawy,
Qn 25.04 – Luboń, ulica Poprzeczna – 

sprawdzenie zagrożenia (owady błon-
koskrzydłe),
26.04 – Poznań, ulica Otwarta – spraw-
dzenie przyczyny załączenia  się czujki 
przeciwpożarowej,
Qn 26.04 – Luboń, ulica Armii Poznań – 

pożar samochodu,
Qn 26.04 – Luboń, ulica Targowa – pożar 

drzewa (alarm fałszywy),
Qn 28.04 – Luboń, ulica Rzeczna – pożar 

drzewa i trawy,
Qn 28.04 – Luboń, ulica Romana Maya–  

pożar poszycia leśnego,
Qn 29.04 – Luboń, ulica Magazynowa – 

pożar poszycia leśnego,
Qn 30.04 – Łęczyca – drzewo na drodze 

(alarm fałszywy).
Norbert Kaźmierczak

OSP
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W marcowym wydaniu „WL”, na str. 49 
zamieściliśmy kupon sportowy. Należa-
ło na nim wpisać wytypowany przez 
Państwa wynik meczu derbowego po-
między LKS-em a Stellą Luboń, do któ-
rego doszło 27 kwietnia br.
Konkurs cieszył  się dużym powodze-
niem. Czytelnicy i kibice typowali bardzo 
różnie, od remisów 1:1, 2:2, do zwycię-

stwa stellowców: 1:0, 2:0, 2:1, 3:1, 4:1, 
4:2, 5:2.
Spotkanie zakończyło  się zwycię-
stwem Stelli 0:2. Jak się okazało, ten 
wynik wytypowały dwie osoby, a zwy-
cięzcą, drogą losowania, został To-
masz Młynek, który otrzymuje piłkę 
nożną.

Władysław Szczepaniak

Konkurs sportowy
Rozwiązanie

Qn Z okazji Szafirowych Godów – ko-
chanym Rodzicom, Ewie i Dariuszowi 
Szymczakom – wielu lat w zdrowiu 
i wzajemnym szacunku życzy syn Mi-
chał z rodziną.

Na kolację do Restauracji „Pesto” w Centrum Pajo przy ul. Żabikowskiej 
wybierze się w tym miesiącu jedyna para, dla której nadeszły życzenia – 
państwo Ewa i Dariusz Szymczakowie. Życzymy przyjemności. Prosimy 
o kontakt redakcją.

Kolacja we dwoje

Qn Lubońskim Strażakom, z okazji ich 
święta (4 maja), życzymy wytrwałości 
w służbie mieszkańcom, dobrej kondycji 
i nieustającej odwagi.
Qn Naszej koleżance – Paulinie Korytow-

skiej – z okazji imienin życzymy dalszej 
aktywności w kontaktach zawodowych, 
zdrowia i  uśmiechu jej małej córeczki 
oraz pomyślności w urządzaniu nowe-
go gniazda.

Qn Magdalenie Woźniak z zarządu Sto-
warzyszenia „Forum Lubońskie”, w dniu 
jej święta składamy życzenia satysfakcji 
z pracy dla mieszkańców Lubonia, po-
myślnej realizacji kreatywnych pomysłów 
i marzeń.
Qn Komendantce Ośrodka ZHP w  Lu-

boniu – Aleksandrze Lorenc – z okazji 
imienin życzymy rozwoju ruchu harcer-
skiego w naszym mieście, zdrowia i po-
myślności w życiu prywatnym.

Z serca

Jak przesłać życzenia?
Życzenia do rubryk: „Z serca” i „Kolacja we dwoje” można kierować do re-
dakcji: e-mailem (adres: redakcja@wiescilubonskie.pl), SMS-em [pod numer 
71068 wysłać: TC.WLZSERCA.(treść życzeń do 160 znaków), koszt usługi – 1 zł 
netto (1,23 zł z VAT)], na kartkach (wrzucać do niebieskich skrzynek pocz-
towych na terenie miasta lub przynieść do redakcji, ul. Wschodnia 23A/62).

(red)

Zabawa polega na odgadywaniu cieka-
wych i charakterystycznych miejsc w Lu-
boniu. Prosimy określić, co przedstawia 
opublikowana fotografia i gdzie obiekt się 
znajduje. Odpowiedzi można przesyłać 
(również pocztą elektroniczną), dostar-

czać do redakcji (ul. Wschodnia 23 a lok. 
62) albo wrzucać do niebieskich skrzy-
nek „Wieści Lubońskich” na terenie mia-
sta. Kartki z dopiskiem: „Zgadnij, co to” 
muszą być podpisane imieniem i nazwi-
skiem uczestnika konkursu. Wśród tych, 
którzy nadeślą poprawne odpowiedzi, 
rozlosujemy upominki. Prosimy też 

o  nadsyłanie swoich propozycji (foto-
grafii).
Zdjęcie opublikowane w  ub. miesiącu 
przedstawiało jeden z prawie oryginal-
nie zachowanych domów z  początku 
XX  wieku wybudowanego w  ramach 

Kolonii Żabikowo, zwany Villa Erika 
na narożniku ul. 11 Listopada i Szkol-
nej. Spośród poprawnych odpowiedzi 
wylosowaliśmy tę, którą nadesłał Bartosz 
Kocięba. Po odbiór niespodzianki za-
praszamy do redakcji (ul. Wschodnia 
23 a/62) w godzinach dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

n
Villa Erika z początku XX wieku – narożnik ul. 11 Listopada i Szkolnej    
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Zgadnij, co i gdzie się buduje?   fot. Rafał Wojtyniak

Wytęż wzrok
Dwa świąteczne zające różniły się pię-
cioma szczegółami, które należało od-
szukać. Poprawne odpowiedzi były na-
stępujące: brwi zająca, nosek zająca, 
zygzak na pisance, pasek na środku pi-
sanki, zygzak na brzuchu zająca. Wśród 
osób, które nadesłały poprawne odpo-
wiedzi, wylosowaliśmy odbiorcę nagro-
dy, którą jest najnowsza publikacja Sto-
warzyszenia „Forum Lubońskie” pt. 
„Lubonianie o Powstaniu Wielkopolskim 
1918-1919”. W  zastępstwie mogą być 
ewentualnie słodycze. Po odbiór nagro-
dy zapraszamy Natalię Rożek.

Odgadnij hasła
Konkurs polegał na uzupełnieniu bra-
kujących liter w haśle złożonym z ośmiu 

słów związanych ze świętami wielkanoc-
nymi. Poprawnymi odpowiedziami były: 
jajko, mazurek, babka, palmy, sernik, 
święconka, dyngus, bukszpan. Upomin-
ki świąteczne – dwa bony o  wartości 
70 zł każdy – ufundowane przez firmę 
„Hanna Style” Bielizna damsko-męska 
i  dziecięca, będą mogły zrealizować 
w sklepie przy ul. Puszkina 38A Monika 
Łukowska i Agnieszka Kolecka.

Z koszyczkiem
Tradycyjnie w wielkanocnym wydaniu 
był ukryty koszyczek ze święconką. Na-
leżało go odszukać i  podać, na której 
stronie  się znajduje. Poprawna odpo-
wiedź to strona 5. Fundatorem nagrody 
bonu o  wartości 50  zł jest cukiernia 
„Krzyżański Emilia Michał Nowak” – 
Luboń, ul. Wschodnia i Osiedlowa oraz 
Wiry, ul. Komornicka. O odbiór prosimy 
Wanesę Wiatr.

Władysław Szczepaniak

Konkursy świąteczne

Rozwiązania

Na stronie internetowej „Wieści Lubońskich” znajdziesz aktualne informacje i relacje 
z wydarzeń, zaproszenia na najbliższe imprezy (również w okolicy), zareklamujesz 
się, poznasz oferty w sprawie pracy.
Możesz też tworzyć ją razem z nami, przesyłając materiały do redakcji.
Zapraszamy.                 Redakcja

Wejdź na wiescilubonskie.pl!



5/2019

58

BAW SIĘ Z NAMI

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 20 utworzą rozwiązanie, które po wpisaniu 
do kuponu należy do końca marca dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, 
patrz mapka str. 2) lub wrzucić do którejś z niebieskich skrzynek „Wieści Luboń-
skich” na terenie miasta. Wśród osób, które poprawnie odgadną hasło, wylosujemy 
nagrodę ufundowaną przez firmę „Malibu” z ul. Sikorskiego.
Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w  poprzednim wydaniu „WL” brzmiało: 
„Dzieje Ziemi Lubońskiej.”. Nagrodę wylosowała: Katarzyna Przybylska. Gratu-
lujemy! Po odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów do redakcji (ul. Wschodnia 
23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Nasza krzyżówka

POZIOMO:
 1.  wprowadzający okręt do portu
 4.  sztuczna nawierzchnia na bieżni
 7.  obchodzi imieniny 19 maja
 8.  ogół sił zbrojnych państwa
 9.  profesor kierujący wyższą uczelnią
 10.  niewolnik, sługa
 11.  żona proroka Mahometa
 14.  zaburzenia mowy
 17.  potocznie – podmiejski ogrodnik
 21.  intencja, zamysł
 24.  muza poezji epickiej w mi-

tologii greckiej
 25.  w kuchence gazowej
 26.  miejscowość wczasowa w Belgii
 27.  dezynfekcja
 29.  tytuł grzecznościo-

wy, zwrot staropolski
 31.  parowozownia
 32.  wirusowa choroba za 

kaźna (WSPAK)
 33.  francuska czapka wojskowa
 34.  oszust, spekulant

PIONOWO:
 1.  wynagrodzenie 
 2.  skarbiec, potocznie rupieciarnia
 3.  nakrycie głowy papieża
 4.  na zakupy
 5.  Pola – aktorka
 6.  postać opisująca przebieg akcji
 12.  Cembrzyńska – aktorka
 13.  człowiek pozbawiony dobroci
 15.  stadium, stopień rozwoju czegoś
 16.  pseudonim Z. Bońka
 17.  schowek marynarski pod 

koją na rzeczy osobiste
 18.  ujście rozwidlającej się rzeki
 19.  imię żeglarza, samotnej że-

glugi na jachcie „Opty”
 20.  trójkątna kość w kolanie
 22.  jezioro w Poznaniu
 23.  dowód nieobecności oskarżo-

nego w czasie przestępstwa
 27.  nauka o noworodkach
 28.  wywożenie ludności 

z miejsc zagrożonych
 30.  ósmy miesiąc kalenda-

rza gregoriańskiego

Witam wszystkich lubiących rozwiązy-
wać łamigłówki. Wiosna w pełni; wokół 
zieleń coraz soczystsza i coraz bardziej 
kolorowo. I  do wakacji blisko. Moja 
znajoma Zosia, uczennica drugiej klasy, 

codziennie w kalendarzu skreśla jeden 
dzień. A wy? Policzyliście, ile dni dzieli 
was od wakacyjnego wypoczynku?
Słyszałam, że lubicie rebusy, przygoto-
wałam więc dwa. Najpierw jednak roz-

Łamigłówki Pani Literki

Zagadki dla dzieci
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Baw się z nami - V 2019
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Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych

na łamach “Wieści Lubońskich” w przypadku wygranej.
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wiązanie z poprzedniego numeru „Wie-
ści”. Jeśli wykreśliliście prawidłowo 
wszystkie wyrazy związane z Wielkano-
cą, zostały wam te, z których można było 
utworzyć właściwe hasło, czyli ZMAR-
TWYCHWSTANIE. Zadaniem dodat-
kowym było odgadniecie, dlaczego 
w wykreślance znalazły się dwa imiona: 

Jan i Marek. Rację mają ci, którzy wiedzą, 
że są to imiona ewangelistów. Gratuluję. 
Za poprawne podanie hasła nagradzamy 
w tym miesiącu Wojtka Łukowskiego.
Rozwiązaniem dzisiejszych rebusów są 
dwa przysłowia. Przyjrzyjcie się dokład-
nie rysunkom, pomyślcie i na pewno uda 
wam się odgadnąć, jakie wyrazy zostały 

w  nich ukryte. Czekam na 
prawidłowe rozwiązania.
Powodzenia!

Pani Literka
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CO? GDZIE? KIEDY? 

Spis zapowiedzi imprez, spotkań, posiedzeń władz miasta, akcji, turniejów itp., 
zebranych w jednym miejscu. Apelujemy do organizacji i czytelników o prze-
kazywanie nam tych informacji.

Co, gdzie, kiedy

Qn 18 maja, godz.  10 – „Integracyjna 
Majówka z  bulami” – bulodrom, ul. 
Dojazdowa
Qn 18 maja, godz.  12 – Rodzinna so-

bota – spektakl dla dzieci – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 19 maja, godz. 10 – XIV Rajd „Ślada-

mi Historii” (rowerowo-pieszy) – „Rajd 
Wolności”– „Ogród Pamięci” Komorniki 
(„Szlak Jana Pawła II” i Stanisława Nowaka)
Qn 20 maja, godz. 16-18 – dyżury radnych 

dla mieszkańców: Małgorzata Nyćkowiak 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Beata Łakomy – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42; Iwona Kaczmarek – Zespół 
Szkół, ul. Armii Poznań 27; Dorota Fra-
nek – Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 20 maja, godz. 17 – Kino KAMERA 

– projekcje filmowych nowości w kame-
ralnej atmosferze (repertuar dostępny 
w  bibliotece) – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 22 maja, godz. 12 – „Język hebrajski 

na podstawie oryginału Księgi Rodzaju” 
– wykład Dawida Tomalaka z Polskiego 
Centrum Kultury Azjatyckiej – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
Qn 22 maja, godz. 17 – „Wspomagamy 

mamy!” – Pierwsza pomoc u niemowląt 
(ratownik medyczny Antoni Kędziora) 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp wolny
Qn 23 maja godz. 10-13 – znakowanie 

rowerów – Komisariat Policji, ul. Po-
wstańców Wlkp. 42
Qn 23-25 maja – „Cor Ad Cor Film Fe-

stiwal”
Qn 25 maja, godz. 10 – III Bieg po Książkę
Qn 25 maja – Lubońskim Szlakiem Ar-

chitektury Przemysłowej – rezerwacja 
biletów (15 zł normalny, 12 zł ulgowy): 
infolubon@gmai.com lub 61 813 00 72 
i 500 287 325
Qn 25 maja, godz. 17 – Stella - Pogrom 

– boisko, ul. Szkolna
Qn 26 maja, godz. 11 – LKS - ATE Wicher 

Strzyżewo – boisko, ul. Szkolna
Qn 26 maja, godz. 11.45 – msza św. w Sank-

tuarium bł. E. Bojanowskiego, a po niej 
„Marsz Życia” do parku Papieskiego
Qn 26 maja, godz.  15 – miejski festyn 

z okazji DNIA DZIECKA – park Papie-
ski, ul. Żabikowska-Unijna
Qn 27 maja, godz. 17 – Kino KAMERA 

– projekcje filmowych nowości w kame-
ralnej atmosferze (repertuar dostępny 
w  bibliotece) – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 29 maja, godz. 12 – „Sonety W. Sha-

kespeare’a – podróż w głębię prawdziwej 

miłości” – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42 – wstęp wolny.
Qn 29 maja, godz. 17 – Środowe spotkanie 

z teatrem dla najmłodszych – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 30 maja, godz. 17.30 – Dyktando 

„Złote Pióra” 2019 – Szkoła Podstawo-
wa nr 5, ul. Kołłątaja 1
Qn 1  czerwca, godz.  11 – 63.  Wieczór 

Historyczny o byłym niemieckim obozie 
karno-śledczym w Żabikowie – Muzeum 
Martyrologiczne, ul. Niezłomnych 2 
Qn 1 czerwca – festyn wędkarski dla dzieci 

– Kocie Doły – szczegóły str. 19
Qn 2 czerwca, godz. brak – Pogrom-LZS 

Wąsowo – boisko, ul. Szkolna
Qn 3 czerwca, godz. 16-18 – dyżury radnych 

dla mieszkańców: Paweł Krzyżostaniak – 
Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; Piotr 
Izydorski – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42; Katarzyna Ekwińska – Zespół 
Szkół, ul. Armii Poznań 27; Monika Na-
wrot – Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97
Qn 3 czerwca, godz. 17 – Kino KAMERA 

– projekcje filmowych nowości w kame-
ralnej atmosferze (repertuar dostępny 
w  bibliotece) – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp 5 zł 
Qn 6 czerwca, godz. 15-18 – znakowa-

nie rowerów – Komisariat Policji, ul. Po-
wstańców Wlkp. 42
Qn 8 czerwca, godz. 17 – Stella - Ogrol 

Sielinko – boisko, ul. Szkolna
Qn 8 czerwca, godz. 18 – spektakl „Ranny 

Ptaszek” z udziałem aktorów scen pol-
skich – sala Luveny, ul. Romana Maya 1 
– bilety (50 zł/os.) Ośrodek Kultury
Qn 9 czerwca, godz. 11 – LKS - Promień 

Opalenica – boisko, ul. Szkolna 
Qn 14 czerwca, godz. 10-13 – znakowa-

nie rowerów – Komisariat Policji, ul. Po-
wstańców Wlkp. 42
Qn 15 czerwca, godz. 11-14 – „Piknik 

z  Wigorem” – Dzienny Dom „Senior-
-Wigor, ul. Romana Maya 1B
Qn 16 czerwca, godz.  10 – pieszy rajd 

„Wzdłuż Strugi” (Wirynki) trasą: Dom 
Kultury „Remiza” w Plewiskach-Gołu-
ski-Plewiska
Qn 16 czerwca, godz. 14 – Pogrom - LKS 

– boisko, ul. Szkolna
Qn 17 czerwca, godz. 16-18 – dyżury 

radnych dla mieszkańców: Elżbieta za-
płata-Szwedziak – Urząd Miasta, pl. E. 
Bojanowskiego  2; Bogdan Tarasiewicz 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42; 
Magdalena Kleczewska – Zespół Szkół, 
ul. Armii Poznań 27; Magdalena Woźniak 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97

oprac. HS

Towarzystwo Miłośników Miasta Lubo-
nia serdecznie zaprasza 1  czerwca 
o godz. 11 na 63. Wieczór Historyczny 
odbywający się tym razem w Muzeum 
Martyrologicznym w Luboniu przy uli-
cy Niezłomnych 2.
Niemiecki obóz karno-śledczy w Żabi-
kowie koło Poznania został założony 
w kwietniu 1943 r. Do wiosny 1944 r. 
funkcjonował równolegle z  obozem 
w Forcie VII w Poznaniu, którego był 
kontynuacją. W chwili likwidacji obozu, 
27 kwietnia 1944 r., w Forcie VII prze-
bywało 750 więźniów. Komendant Re-
inhold Hans Walter wraz z całą załogą, 
liczącą od 80. do 100. esesmanów, prze-
niósł się do Żabikowa.
Obóz w Żabikowie nosił oficjalnie nazwę 
„Polizeigefängnis der Sicherhaitspolizei 

und Arbeitserziehungslager Posen-Len-
zingen” (Więzienie Policji Bezpieczeń-
stwa i Wychowawczy Obóz Pracy Po-
znań-Junikowo). Obóz dzielił się na dwie 
części, na więzienie policyjne i  obóz 
karny.
W trakcie spotkania zwiedzimy z pra-
cownikami muzeum wystawy mieszczą-
ce się w nowoczesnym budynku zbudo-
wanym na fundamentach baraku oraz 
reliktach wilii komendanta, obejrzymy 
też teren samego obozu.
Naszym partnerem jest Muzeum Mar-
tyrologiczne w Luboniu, wspiera nas też 
Miasto Luboń.
Wstęp jest bezpłatny. Serdecznie zapra-
szamy!

Przemysław Maćkowiak
Prezes TMML

Zaproszenie!

O obozie żabikowskim

Nasi wśród najlepszych
Petanque, czyli gra w bule (z fr. boules) 
staje się w Polsce coraz bardziej popu-
larna ze względu na proste zasady 
i dostępność dla każdego. Tysiące osób 
gra w bule rekreacyjnie i  towarzysko 
na działkach, parkowych placach i alej-
kach. Grają dorośli, dzieci i młodzież, 
osoby starsze, a także osoby niepełno-
sprawne.
W Polsce działa już 37 klubów zrzeszo-
nych w  Polskiej Federacji Petanque, 
a  w  samej Wielkopolsce jest ich aż 7 
(w Luboniu, Kamionkach, Lesznie, Li-
skowie, Mieczewie oraz 2 w Śremie).
W naszym mieście działa Lubońska 
Petanka, która powstała w 2013 r. z ini-
cjatywy mieszkańców Lubonia. Klub 
zrzesza 22. członków, z  których więk-
szość posiada licencje zawodnicze i re-
gularnie reprezentuje Luboń na zawo-
dach rankingowych organizowanych pod 
patronatem Polskiej Federacji Petanque 
w całym kraju.
W roku 2018 zawodniczki klubu: Karo-
lina Fabiś i Iwona Jeziorna zostały wice-
mistrzyniami Polski! Jest to już trzeci 
medal MP dla Karoliny Fabiś, a  drugi 
dla Iwony Jeziornej. Do tej pory zdoby-
ły one medale brązowe. W tym sezonie 
Karolina i Iwona otrzymały powołanie 
do Kadry Polski Kobiet!
W ubiegłym roku męski triplet repre-
zentujący Lubońską Petankę wziął udział 

w największych na świecie międzynaro-
dowych zawodach - Mondial Marseilla-
ise a  Petanque w  Marsylii, w  których 
wystartowało ponad 12 tysięcy zawod-
ników.

Imprezy w 2019 r.
W tym roku zaplanowano w  naszym 
mieście 3 turnieje w bule dofinansowane 
z Urzędu Miasta Luboń. Pierwszy z nich 
– „Integracyjna Majówka z  bulami” – 
odbędzie  się już 18 maja o  godz.  10. 
Kolejne 2 turnieje to zawody rankingo-
we pod patronatem Polskiej Federacji 
Petanque: 11 sierpnia – Grand Prix 
Lubonia oraz 1 września – Mistrzostwa 
Lubonia. Turnieje zostaną rozegrane na 
lubońskim bulodromie, przy ul. Dojaz-
dowej (na tyłach Orlika). Nowe boiska 
do gry w bule powstały w 2017 r. dzięki 
wsparciu Urzędu Miasta.
Na lubońskim bulodromie można 
grać codziennie i jeżeli ktoś nie po-
siada kul, może je bezpłatnie wypo-
życzyć na miejscu. Od poniedziałku 
do piątku, w godzinach popołudnio-
wych można tu spotkać trenujących 
członków klubu, którzy chętnie wy-
tłumaczą zasady gry.
Bieżące informacje zamieszczane są na 
stronie: https://www.facebook.com/lu-
bonskapetanka

LP

Lubońska Petanka 
zaprasza na bule!

Rusza rekrutacja do Jednostki Strzeleckiej „Strzelec” w Luboniu. Organizacja za-
prasza młodzież do aktywności fizycznej oraz na szkolenia z zakresu ratownictwa, 
survivalu itp. Na wzór lat poprzednich chce również uczestniczyć w uroczystościach 
miejskich.

Łukasz Kołcz

Patrz też str. 62.

Zostań Strzelcem!
Poszukujemy chętnych do przeprowadzania sondaży ulicznych (zebranie ano-
nimowych opinii na wyznaczony temat). Odpytanie 45. osób w jednym z pięciu 
rejonów Lubonia na potrzeby sondażu zajmuje około godziny. Cena za prze-
prowadzenie takiego socjologicznego badania – do uzgodnienia z redakcją.
Kontakt: 609 616 277 i 609 616 290.

Redakcja „Wieści Lubońskich”

Ankieterzy potrzebni!
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OGŁOSZENIA

Bezpłatne ogłoszenia drobne w sprawie pracy można kierować do redakcji: 
e-mailem (adres: redakcja@wiescilubonskie.pl) oraz na kartkach (wrzucać 
do niebieskich skrzynek pocztowych na terenie miasta lub przynieść do re-
dakcji, ul. Wschodnia 23A/62).
Przypominamy, że jako bezpłatne przyjmujemy ogłoszenia, które doty-
czą oferowania stanowiska pracy (np. przyjmę fryzjerkę, poszukujemy 
magazyniera itp.) lub, jeśli osoba fizyczna poszukuje stałego zatrudnienia  
(np. elektryk z prawem jazdy kat. B szuka pracy).  

(red.)

Ogłoszenie o pracę

Krewnym, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom  
oraz Społeczności Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu i Wychowankom

za ofiarowane modlitwy, intencje mszalne, złożone wieńce,  
kwiaty, wyrazy współczucia,  

udział we Mszy Świętej Pogrzebowej, a także Ceremonii Pogrzebowej

śp. Marii Lewandowicz
serdeczne podziękowania składa

siostra Grażyna Kolasińska z rodziną

Nekrologi w „WL”
Odkąd weszło w życie (25 maja 2018 r.) Rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w dziedzinie przetwa-
rzania danych osobowych (RODO), z lubońskiego Urzędu Stanu Cywilnego 
nie otrzymujemy danych o ślubach i zgonach, które wcześniej przez ponad 26 
lat publikowaliśmy.
Osoby chcące poinformować mieszkańców Lubonia o śmierci bliskich zapra-
szamy do redakcji w  godzinach dyżurów lub po umówieniu telefonicznym 
(61 810 43 35, 609 616 290 i 609 616 277). Umieszczenie nekrologu w „Wie-
ściach Lubońskich”, w stosownej ramce wielkości ok. 11 x 5 cm kosztuje tylko 
10 zł plus VAT (istnieje możliwość zwiększenia powierzchni).

Redakcja

Serdeczne wyrazy współczucia

P. Dorocie Dudziak
nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 2

z powodu śmierci

śp. Ojca
składa

społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem!
Kto wierzy we mnie, choćby umarł, żyć będzie. (J 11,25)

Pogrążeni w głębokim bólu i smutku zawiadamiamy, że 23 kwietnia 2019 r.  
zmarł w wieku 96. lat, nasz kochany Dziadek i Pradziadek

śp. Marian Marciniak
Msza św. pogrzebowa została odprawiona 26 kwietnia 2019 r. o godz. 10 

w kościele pw. św. Jana Bosko w Luboniu.  
Pogrzeb odbył się o godz. 11 na cmentarzu w Żabikowie.

wnukowie Tomasz i Mariusz z rodzinami

Strony z  ogłoszeniami reklamowymi 
opublikowanymi w  papierowej wersji 
„Wieści Lubońskich” można przeglądać 
także na www.wiescilubonskie.pl. To 
dodatkowa, bezpłatna reklama ogłaszają-
cych się w danym wydaniu Niezależnego 
Miesięcznika Mieszkańców.
Należy kliknąć w AKTUALNE  OFER-
TY  FIRM (w bloku z  prawej) i, jak 

w  czasopiśmie, płynnie przeglądać 
strony z  reklamami, wyszukując po-
trzebne usługi, sklepy, firmy itp. Re-
klamy znajdujące  się na stronach re-
dakcyjnych tradycyjnego wydania są 
wyświetlane w  górnym okienku po 
prawej. Zmieniają  się automatycznie 
lub po odświeżeniu stron.

Redakcja

Uwaga, dodatkowa reklama!
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OGŁOSZENIA

Ogłoszenia drobne

ALARMOWE
Qn KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
Qn POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15, wypadki, na-
głe zacho rowania – tel. 112 lub 999
Qn POMOC DORAŹNA

 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 
tel. 61 898 42 40
Qn STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzyso-

wego, tel. 601 986 986
Qn STRAŻ MIEJSKA

 ul. Dworcowa 1,
 pn.-pt. 6.00 – 22, sob. 6 – 14
 z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
 tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91
Qn POGOTOWIE WOD.-KAN.

 Mosina, tel. 61 813 21 71, 61 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje
Qn POGOTOWIE ENERGETYCZNE 
tel 991 (24h)  

Qn ENEA –POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 884 57 77 (24 h) 
Qn  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 601 986 986
Qn SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Poznań, ul. Bukowska 266
tel. 61 868 10 86; 61 868 10 87
adopcje zwierząt: pon.-pt. 10-19, sob. i niedz. 10-15
http://schronisko.com/adopcje

USŁUGI  KOMUNALNE
Qn  KOM-LUB

 www.kom-lub.com.pl,  
ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom-lub.com.pl
Qn PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓR-
KI ODPADÓW KOMUNALNYCH)

 Kom-Lub, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 8 130 551

 wt. – pt. 14 – 18, sob. 8 – 14
Qn  Centrum Zagospodarowania Odpadów – 
 Selekt –sp. z o.o. (instalacja)

 www.selekt.toensmeier.pl, ul. Piotrowo 
Pierwsze 26/27, Czempiń 
tel. 60 282 65 41; selekt@toensmeier.pl

USŁUGI KOMUNIKACYJNE
Qn  TRANSLUB

 ul. Przemysłowa 13/15, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

Qn  ZARZĄD TRANSPORTU  
MIEJSKIEGO

 ul. Matejki 59, 60-770 Poznań; 
tel. 61 834 61 26 lub 61 633 53 19; 
ztm@ztm.poznan.pl

 Rozkład jazdy:  
http://www.ztm.poznan.pl/rozklad/
Qn STACJA PKP

 ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757
Qn POCZTY

– ul. Wschodnia 22/19 C,  
tel. 885 900 926, 885 901 303  
pn. – pt. 8 – 19, sob. 9 – 12

– ul. Żabikowska 62, tel. 885 870 559, 
pn. – pt. 8 – 19, sob. 10 – 14

– ul. Poniatowskiego 18, tel. 887 857 694,  
pon. 10 – 20, wt.–pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 02 64,  
pon. 10 – 20, wt. – pt. 8 – 18
Qn LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTU

 Przychodnie i Gabinety  
Lekarza Rodzinnego

- ul. Poniatowskiego 20,  
tel. 61 810 48 31

- ul. dr. Romana Maya 1 A,  
tel. 61 890 04 85

- ul. Wschodnia, tel. 61 813 03 62
- ul. Sobieskiego 55a, tel. 61 832 68 98
 Po godz. 18, w niedziele i święta pomoc 

doraźna - patrz Pogotowie Ratunkowe
- Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM” 

 ul. Cieszkowskiego 2 lok 1B 
tel. 61 813 12 11
Qn  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA 
ul. Żabikowska 40

 tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
Qn PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20
Qn GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWA-
NIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel. 663 504 894
Qn APTEKI

– „Rodzinna”, ul. ks. Streicha 27,  
tel. 61 307 25 27, pn.-pt. 8 – 19, sb. 8.30-13.30

– „Złoty Lek”, ul. Żabikowska 16, tel. 
61 813 08 11, pon. – pt. 9 – 22, sob. 9 – 18

– „Alga” CH PAJO, ul. Żabikow-
ska 66, tel. 61 899 41 27, pon. – 
sob. 9 – 21, niedz. 10 – 21

– „Fama Vit”, ul. Kościuszki 51 lok. 1,  
tel. 61 810 31 85, pon. – pt. 8 – 21, sob. 8 – 14

– „Przy Sikorskiego”, ul. Sikorskiego 44,  
tel. 61 893 16 06, pn. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Niezwykła”, ul. Fabryczna (naroż-
nik z Żeromskiego), tel. 61 810 20 69, 
pon. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 15

– „Przy Rynku”, ul. Poniatowskiego 24,  
tel. 61 810 31 28, pon.– pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Noki”, ul. 11 Listopada 28,  
 tel. 61 810 10 06, pon. – pt. 8.00 – 20,  
sob. 8.00 – 14

- „Osiedlowa”, ul. Żabikowska 62,  
tel. 61 810 25 70, pn.-pt. 7.30-19, sob. 8-14
Qn KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

Qn BANKOMATY 
- PKO BP – ul. Sikorskiego (24h)
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego (24h)
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59 (24h)
- CH Pajo – ul. Żabikowska 66 
- CH Factory – ul. Dębiecka 1
- CH Intermarche - ul. Żabikowska 53 
- CH Venus - ul. Sobieskiego (24h)

INSTYTUCJE PUBLICZNE
Qn URZĄD MIASTA LUBOŃ

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
office@lubon.pl

 pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
Qn BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
Qn MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
Qn KOŚCIOŁY

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. Sobieskiego 81, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskie-
go – pl. E. Bojanowskiego, tel. 61 813 01 22

- św. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13
Qn MUZEUM MARTYROLOGICZNE

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne

wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14
Qn BIBLIOTEKA MIEJSKA

 http://www.biblub.com.pl,
- ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  

pon., wt., śr. 11-19; czw., pt., sob. 9-15
Qn Filia nr 3 – Luvena SA, ul. R. Maya 1  
(wejście od parkingu naprzeciw hali),  
tel. 785 874 382; pn. 10-18, śr. 8-16, pt. 8-12

Qn Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 55A 
(CH „Venus”), tel. 607 874 382, pn., 
pt. 12-20, wt., śr., czw. 8-16 

Qn OŚRODEK KULTURY
 ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72,  

kom. 500 287 325 
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15

Qn  LUBOŃSKI OŚRODEK  
SPORTU i REKREACJI

 ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu
Qn PRZEDSZKOLA

- Calineczka, ul. Poniatowskiego 42 A, 
 tel. 61 813 95 55
- Chatka Skrzatka, ul. Szkolna 68,  

 tel. 608-396-840
- Czarodziejski Ogród, ul. Kopernika 10a,  

tel. 61 639 58 08
- Domisie, ul. Wschodnia 21/65,  

tel. 605 081 185
- Kubuś Puchatek, ul. Konopnickiej 14;  

tel. 61 830 15 11
- Małe Talenty, ul. Klonowa 21a,  

tel. 61 666 10 35
- Nr 1 Pogodne Przedszkole,  

ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02
- Piotruś Pan, ul. Niezłomnych 3b 

tel. 783 718 115 
tel. w języku angielskim 785 933 349

- Sióstr Służebniczek, pl. E. Boja-
nowskiego 6, tel. 500 405 422

- Słoneczny Zakątek, ul. 11 Listopada 158,  
tel. 881 693 625

- Tajemnicza Wyspa, ul. Kopernika 4;  
tel. 694 994 700

- Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, 
tel. 61 893 03 59

- Tip-Topka Odkrywcy,  
ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06

- Punkt Przedszkolny Trójeczka, 
ul. Dąbrowskiego 2a, tel. 61 813 04 42

- U 7 Krasnoludków, ul. Buczka 21D 
tel. 665 322 262

- Nr 5 Weseli Sportowcy,  
ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40
Qn SZKOŁY

- Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  
tel. 61 813 04 92

- Nr 2, ul. Żabikowska 40,  
tel. 61 813 03 92

- Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81
- Nr 5, ul. Kołłątaja 1, tel. 61 893 23 16
- Zespół Szkół, ul. Armii Poznań 27,  

tel. 61 813 04 42, tel. 61 810 28 38
- Szkoła Podstawowa i Punkt Przed-

szkolny im. św. Filipa Neri 
 ul. Armii Poznań 27,  tel. 793 130 703
Qn GRUPY AA 

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostatni pt. miesiąca 
mityng otwarty) salka Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP, pl. E. Bojanowskiego 6
Qn  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„LUBONIANKA” 

 ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury członków rady nad-
zorczej – pierwszy pon. mies. godz. 16 – 17

Korepetycje
Qn Fizyka, matematyka – korepetycje, do-

świadczeni nauczyciele, skutecznie, możliwy 
dojazd; tel. 602 887 743   (h-049 III-VIII)
Qn Korepetycje j. angielski z  dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (h-092 V-VIII)
Qn Korepetycje – matematyka, fizyka, chemia 

– absolwentka Politechniki; tel. 785 602 438   
(h-092 V-VIII)
Qn Chemia, fizyka, matematyka – korepe-

tycje, szkoła podstawowa; tel. 785 602 439   
(h-092 V-VIII)
Qn Angielski, niemiecki – korepetycje z do-

jazdem do ucznia; tel. 723  517  463   (h-
092 V-VIII)
Qn Korepetycje – matematyka wszystkie poziomy 

zaawansowania – absolwent PP – z dojazdem 
do ucznia; tel. 724 215 530   (h-211 IX-V)

Praca
Qn Przyjmę do pracy prasowaczkę, albo osobę 

na przyuczenie do prasowania – krawiectwo 

lekkie. Wszystkie soboty wolne. Luboń, ul. 
Wschodnia 2 a; tel. 601 634 134   (r-V)
Qn Poszukujemy chętne osoby do pracy 

w charakterze operatora wózka widłowego 
i magazyniera. Umowa o pracę lub umowa 
zlecenie. Rożne lokalizacje. Atrakcyjne wy-
nagrodzenie; tel. 697 916 008   (ws)
Qn Pracownik produkcyjny – Niedźwiedź-

-Lock, Luboń, tel. 61 893 39 16 lub email 
praca@niedzwiedz-lock.pl   (r-V)
Qn Zatrudnimy pracownika ochrony-dozoru 

w Luboniu oraz w Komornikach, zakład prze-
mysłowy, służby 12h, mile widziane osoby 
z  orzeczeniem o  niepełnosprawności. Tel. 
531 533 200   (h-V)
Qn Potrzebna osoba do pracy dorywczej w 

przydomowym ogrodzie; tel. 609 116 793   
(km V)
Qn Pracownik z  orzeczeniem szuka pracy; 

tel. 505 706 832   (h-V)
Qn Dodatkowa praca – wypełnianie ankiet. 

Za półgodzinną ankietę otrzymasz ok. 10 zł, 
zarobki to kilkaset złotych miesięcznie. Oso-

by zainteresowane proszę o kontakt: irena.
nocon@wp.pl    (r-V)

Usługi
Qn Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)
Qn Karcher – czyszczenie: dywanów, wykła-

dzin, tapicerek meblowych i  samochodo-
wych. Czyszczenie, konserwacja skór – auto 
– dom. Polerowanie, zabezpieczenie lakieru. 
Wystawiam faktury VAT. Tel. 600 217 065   
(h-081 IV-VI)
Qn Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydraulicz-
ne – złota rączka – tel. 503 712 456   (h-
090 V-VI)
Qn Naprawa, montaż junkersów, kotłów, 

kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101   (h-
001 I-VI)

Sprzedam
Qn Sprzedam krzesła czarne, tapicerowane, 

z wysokim oparciem – 6 w dobrym stanie, 
w  cenie 40  zł/sztuka, 6 gratis (wymagają 
drobnej naprawy; tel. 609 616 290   (h-V)

Serdecznie zapraszamy do udziału w ko-
lejnej edycji Lubońskiego Dyktanda 
„Złote Pióra”.
Odbędzie się ono 30 maja br. o godz.17.30 
w Szkole Podstawowej nr 5.
Do 20 maja prosimy o zgłoszenie 4-osobo-
wych zespołów (szkoły, instytucje, stowa-
rzyszenia i grupy nieformalne z Lubonia 
i powiatu poznańskiego).
Uwaga ! W tym roku zmiana w kategorii 
Junior. Mogą ją tworzyć tylko uczniowie 
z 7. i 8. klas szkoły podstawowej lub 3. 
klasy gimnazjum!

Anna Wodzyńska-Skotarczak

Złote Pióra 
po raz 17.
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