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Aktualności Rady Osiedla Junikowo
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.junikowo.com, gdzie znajdziecie Państwo aktualne informacje 
dotyczące Rady Osiedla  Więcej s. 2

Liceum Plastyczne nie próżnuje
Młodzież włącza się w kolejne akcje. Co zrobili tym razem?  Węcej s. 3, fotoreportaż s. 8

Jeszcze lepsze szkoły
Zarówno Szkoła Podstawowa nr 54 jak i Gimnazjum nr 58 powiększają i ulepszają swoją bazę edukacyjną. A wszystko dla 
naszych dzieci.  Więcej s. 4, 5

Kącik Policyjny

Co zrobić żeby uniknąć kradzieży samochodu radzą policjanci z oddziału prewencji. Więcej s.7

 SPOKOJNYCH, RADOSNYCH I RODZINNYCH 
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM ŻYCZY
RADA OSIEDLA JUNIKOWO



Słowem wstępu...

W dniu 21 listopada odbyły się wybory 
samorządowe podczas których wybieraliśmy 
naszych przedstawicieli do Rady Miasta Poz-
nania. Z okręgu Grunwald, do którego należy 
również Junikowo, do Rady dostało się sześciu 
przedstawicieli. Są to w kolejności otrzyman-
ej ilości głosów: Bartosz Zawieja, Przemysław 
Markowski, Wojciech Kręglewski, Sławomir Smól, 
a także Karolina Fabiś. W naszych lokalnych ob-
wodach czyli w Liceum Plastycznym przy ul. Ju-
nikowskiej, oraz w szkole podstawowej przy 
ul. Małoszyńskiej następujący kandydaci uzyska-
li w sumie największą liczbę głosów:

Wojciech Kręglewski 565

Przemysław Markowski 127

Bartosz Zawieja 109

Renata Przybylska 84

Sławomir Smól 54

Nowo wybranym radnym serdecznie gratulujemy 
i zachęcamy do współpracy oraz wspólnych działań 
z mieszkańcami Junikowa!

A co w bieżącym numerze Gazety Junikowskiej? 
Przede wszystkim wieści ze naszych szkół: kole-
jne sukcesy uczniów, udane akcje społeczne czy 
informacje o rozbudowie zaplecza edukacyjnego. 
Nie zabrakło również stałej rubryki “Kobiecym 
Okiem”. Jest też bardzo ciekawy fotoreportaż 
przedstawiający prace utalentowanych uczniów 
Liceum Plastycznego.
 
Przypominam też nas adres email: gazetajunikows-
ka@gmail.com na który można wysyłać wszelkie 
uwagi dotyczące naszego czasopisma. Jeżeli nato-
miast macie Państwo pomysł na artykuł, wywiad czy 
fotoreportaż, serdecznie zapraszam do współpracy. 
Warto poświęcić parę chwil dla Junikowa!
 
Tymczasem serdecznie zapraszam Państwa do le-
ktury!
 
Sebastian Borkowski
Gazeta Junikowska
 
PS. Kolejny numer Gazety Junikowskiej - wydanie 
specjalne noworoczne - ukaże się po Świętach 
Bożego Narodzenia.

Skład Rady Osielda V Kadencji

Ryszard Menke - Przewodniczący Rady Osiedla

Sebastian Borkowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla 

Hanna Jenek - Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla

Paweł Rosada - Przewodniczący Zarządu Osiedla

Marek Kałążny - Członek Zarządu Osiedla

Marek Szafrański - Członek Zarządu Osiedla

Radosław Schneider - Przewodniczący Komisji rewizyjnej

Hubert Drzazga - Członek Komisji Rewizyjnej

Zenon Musiał - Członek Komisji Rewizyjnej

Marta Janas
Adam Jarczaszyk
Janusz Kostański
Jerzy Kubasik
Tamara Przygocka
Wojciech Rodziejczak
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Serdecznie zapraszamy wszystkich użytkowni-
ków internetu do dołączenia do oficjalnej strony 
Gazety Junikowskiej na Facebooku! Znajdziecie 
tam zawsze Państwo aktualne informacje z życia 
Junikowa, bieżące artykuły z Gazety Junikowskiej 
czy terminy kolejnych wydań. To właśnie na Fa-
cebooku jest również możliwość bezpośredniego 
kontaktu z redakcją Gazety Junikowskiej 
czy udział w tworzeniu kolejnego numeru. 
W przyszłości planujemy również organizowanie 
konkursów dla wszystkich fanów. By nas znaleźć 
wystarczy w wyszukiwarce na Facebooku wpisać: 
Gazeta Junikowska. (w celu ułatwienie nam 
pracy jesteśmy widoczni jako organizacja non-
profit) Serdecznie zapraszamy do dołączenia do 
nas oraz powiadomienia o tej 
możliwości swoich znajomych!
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DZIEŃ INTEGRACYJNY W KIEKRZU - 
w październiku odbyło się spotkanie integracyjne 
w Kiekrzu. Uczniowie klas pierwszych, ich rod-
zice oraz nauczyciele LP, przy domowym cieście, 
w pięknych okolicznościach przyrody pozna-
wali siebie nawzajem. Klasy pierwsze wystąpiły 
z programem artystycznym, wygłoszony został 
wykład o życiu i twórczości patrona szkoły Piotra 
Potworowskiego. W trakcie spotkania odbyła się 
także aukcja prac powstałych podczas pleneru 
zerowego organizowanego latem. 
ZIELENIAK - W tym roku szkolnym, Zieleniak, 
czyli przyjmowanie pierwszoklasistów w poczet 
pełnoprawnych uczniów Plastyka odbył się w ba-
jkowych klimatach. Sala gimnastyczna zmieniła 
się, w Stumilowy Las (niektórzy, ponoć dobrze 
poinformowani mówili, że była to Nibylandia), 
zapełniony postaciami z różnych bajek. Kogóż 
tu nie było, Czerwony Kapturek przechadzał się 
ze Szrekiem, króliczek hasał radośnie wokół ro-
zchichotanych księżniczek a rozmaite stworze-
nia próbowały wygrać rywalizację o laur Krecika. 
Był konkurs karaoke do rozmaitych bajkowych 
śpiewanek, mruczanek i piosenek. Wszyscy 
pierwszoroczni zdali test, a Zieleniak zakończył 
się wspólną zabawą. 
MARATON POZNAŃSKI - po raz drugi 
Liceum Plastyczne zaangażowało się w działania 
związane z 11 Poznańskim Maratonem. Młodzież 
przygotowała olbrzymie postacie, ustawione na 
trasie maratonu, czynnie kibicowała na trasie, 
szczególnie profesorowi naszej szkoły panu An-
drzejowi Maldzisowi, który dystans 42 km i 195 m 
przebiegł w czasie 5h i 15 minut. 
WARSZTATY FILMOWE - Liceum Plastyczne 
przez cały rok 2010 uczestniczyło w warsztatach 
filmowych Wielkiej Przygody z Filmem organi-
zowanych przez Centrum Sztuki Dziecka. Dzięki 
scenariuszowi napisanemu przez uczennicę Ewę 
Korcz szkoła nasza zakwalifikowała się do dru-
giego etapu, w którym uczniowie poznawali 

tajniki warsztatu filmowego pod kierunkiem 
znanego reżysera Tomasza Dettloffa, a z ramienia 
szkoły Ewy K.Pietralik. Zaangażowani w projekt  
uczniowie przeszli wszystkie etapy, od napisa-
nia scenariusza, poprzez pracę operatora, grę 
aktorów, montaż it.p. Udało się zrealizować film 
pt.”Niewinność”, którego premiera odbyła się 
9 grudnia 2010 w Multikinie o godz.:12:30.
„LISTOPAD POETYCKI PRZEKORNIE” to 
tytuł konkursu recytatorskiego zorganizowanego 
w naszym liceum. Poezja nie musi kojarzyć się 
tylko z melancholią i jesienną zadumą. Pokazała 
to młodzież naszego liceum wybierając utwory 
zabawne, prześmiewne i wesołe. Królował nadal 
K.I.Gałczyński i A.Osiecka. Jeśli Osiecka to i pi-
osenki. W tym roku poezja śpiewana zdominowała 
pokazy młodych interpretatorów. 
„KALENDARZ AUTORSKI 2011” - Liceum Plas-
tyczne było także organizatorem Ogólnopolsk-
iego Konkursu Projektowego „Kalendarz Autorski 
2011” dla uczniów liceów plastycznych - pod patro-
natem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Wystawa pokonkursowa odbyła się w Galerii 
Miejskiej Arsenał w dniach 25-27 listopada 2010r.
MEDAL WIPO AWARD CREATIVITY - Liceum 
Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Pozna-
niu na wniosek Urzędu Patentowego Rzeczpospo-
litej Polskiej otrzymało przyznany przez Światową 
Organizację Własności Intelektualnej (The World 
Intellectual Property Organization) medal WIPO 
Award Creativity za największą liczbę plakatów 
nagrodzonych we wszystkich edycjach konkursu 
organizowanego przez UPRP.  26 listopada 2010 r. 
w siedzibie Urzędu Patentowego RP w Warsza-
wie odbyła się uroczystość wręczenia medali i na-
gród laureatom tegorocznej edycji konkursu. Pani 
dyrektor odebrała medal z rąk pana Guriqbala 
Singh Jaiya przedstawiciela WIPO.

Kamila Rawluk

Wieści z Liceum Plastycznego
Jesień w Liceum Plastycznym obfitowała  
w wiele wydarzeń.
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 Na tę chwilę czekaliśmy z utęsknieniem 
przez wiele miesięcy. Oficjalnie została otwarta 
nowa część budynku Gimnazjum nr 58 im. Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego.  Nasza szkoła jest now-
oczesna, a sale- pracownie  wyglądają imponująco. 
Jest się z czego cieszyć, więc w tym szczególnym 
dniu chcieliśmy podzielić się radością ze wszyst-
kimi przyjaciółmi szkoły. Uroczystość otwarcia 
uświetniła obecność wielu znamienitych gości:

 ■ pan Grzegorz Ganowicz, Przewodniczący 
Rady Miasta Poznania

 ■ pan Wojciech Kręglewski, Radny Miasta Poz-
nania

 ■ pani Elżbieta Walkowiak, Wielkopolski Kura-
tor Oświaty,

 ■ pani Grażyna Lisiecka, zastępca Dyrektora 
Wydziału Oświaty

 ■ pan Piotr Mróz, zastępca Dyrektora Wydziału 
Oświaty

 ■ pan Piotr Kurosiński, inspektor Wydziału 
Oświaty

 ■ pani Ewa Sipińska oraz pan Bartosz Regulski, 
autorzy koncepcji rozwoju i rozbudowy szkoły

 ■ ksiądz kanonik Włodzimierz Koperski, pro-
boszcz Parafii P.W. Św. Andrzeja Boboli

 ■ ksiądz dr Bogusław Kudla, proboszcz Parafii 
P.W. Św. NMP z La Salette

 ■ przedstawiciele Rady Rodziców Gimnazjum 
nr 58

 ■ wykonawcy rozbudowy pan Jacek Grabowski 
oraz pan Tomasz Sarbak

 ■ dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół

Pani dyrektor Elżbieta Marciniak w swoim 
przemówieniu serdecznie dziękowała wszyst-
kim osobom, dzięki którym rozbudowa stała 
się faktem, zwłaszcza pani Sipińskiej i panu 
Kręglewskiemu oraz Prezydentowi Mias-
ta Poznania panu Ryszardowi Grobelnemu. 
Po podziękowaniach przyszedł czas na część 
artystyczną przygotowaną przez pana Andrzeja 
Kabalę i Małgorzatę Wołoszyn. Część ta  w swoim 
charakterze nawiązywała do postaci Kuriera 
z Warszawy i solidarnościowej walki o wolność.  
Gdy młodzież zaśpiewała ,,Mury”, ,,Obławę” oraz 
,,Psalm stojących w kolejce” niektórzy ukradkiem 
ocierali łzy wzruszenia.  Ten poetycko- muzyczny 
montaż był odzwierciedleniem  wartości, które 
staramy się przekazywać wychowankom naszej 
placówki każdego dnia. Po części artystycznej 
nastąpił punkt kulminacyjny- przecięcie wstęgi 
i poświęcenie nowej części budynku. 

Patrząc na nowe sale lekcyjne (pracownia 
chemiczna, fizyczna, biologiczna, informatyczna, 
artystyczna) nikt już nie wątpił, że marzenia się 
spełniają i warto dążyć do wyznaczonego celu.

Małgorzata Wołoszyn

Uroczyste otwarcie nowej części 
budynku Gimnazjum nr 58 
 

Uroczyste otwarcie czyli przecięcie wstęgi.
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Nowoczesne są nie tylko sale ale również korytarze.
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Dnia 13.10.2010 odbyła się w naszej szkole 
uroczystość otwarcia nowo wybudowanej części 
budynku - świetlicy. Było to wydarzenie, na które 
wszyscy długo czekaliśmy. 

Od września bieżącego roku szkoła dysponuje 
przestronną świetlicą. Jasne, nowocześnie i es-
tetycznie wyposażone pomieszczenie w pełni 
zaspokoiło potrzeby w zakresie pobytu na terenie 
placówki dzieci klas I-III, a także umożliwiło zor-
ganizowanie właściwej opieki nad uczniami. 

Podjęte prace modernizacyjne zdecydowanie 
wpłynęły na warunki pracy panujące w bud-
ynku. Został on ocieplony, a wykonana nowa 
elewacja zewnętrzna poprawiła wygląd estetyc-
zny placówki. Nową i bezpieczną nawierzchnię 
zyskało także boisko szkolne, które zostało 
wyłożone poz-brukiem. Piękna, nowa elewacja 
szkoły i zadbana zieleń wokół budynku stanowią 
ozdobę osiedla, a także budzą duże zainter-
esowanie wśród okolicznych mieszkańców. Rod-
zice wyrażają zadowolenie, że ich dzieci mogą 
kształcić się w przyjaznym, estetycznym i bez-
piecznym otoczeniu.

Rozbudowa i modernizacja szkoły była 
możliwa dzięki życzliwości Wielu Osób, Do-
brodziejów i Sympatyków naszej szkoły. To dzięki 
Nim, możemy się uczyć w pięknie odnowionym 

i poszerzonym o nowoczesną świetlicę budynku 
szkoły. Naszymi gośćmi byli Pan Grzegorz Ga-
nowicz - Przewodniczący Rady Miasta Pozna-
nia, Pan Wojciech Kręglewski - Radny Miasta 
Poznania, Pani Elżbieta Walkowiak - Wielko-
polski Kurator Oświaty, Pani Grażyna Lisiecka 
- Dyrektor Wydziału Oświaty, Pan Piotr Mróz 
- Dyrektor Wydziału Oświaty, Projektanci 
i Wykonawcy, ksiądz kanonik Włodzimierz 
Koperski, Proboszcz Parafii P.W. Św. Andrzeja 
Boboli, Księdz Bogusław Kudla, Proboszcz 
Parafii P.W. NMP z La Salette, Rada Rodz-
iców  oraz Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół 
i Sympatycy naszej szkoły. Szkoła Podstawowa 
nr 54 w bieżącym roku obchodzi uroczyście 
150 rocznicę urodzin wielkiego poety i swojego 
patrona, Jana Kasprowicza, dlatego też w pro-
gramie artystycznym dzieci zaprezentowały 
sylwetkę i twórczość wielkiego poety. Ucznio-
wie, nawiązując do rodzinnych stron artysty, 
w pięknych, ludowych strojach odtańczyli ku-
jawiaka oraz recytowali wiersze z zakopiańskiej 
Harendy.

Za okazaną nam pomoc i zrozumienie Wszyst-
kim serdecznie dziękujemy! 

Maria Durczak 
Barbara Buk

Nowa świetlica  
w Szkole Podstawowej

Tak wygląda świetlica gotowa do przyjęcia dzieci.
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Zajęcia w świetlicy.
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Aukcja bombek - to wydarzenie, które w grud-
niu każdego roku mobilizuje wszystkich ludzi 
o wielkim sercu, przyjaciół  Gimnazjum nr 58 
w Poznaniu im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego. 

Aukcja odbyła się 8 grudnia 2010 roku w świetlicy 
szkolnej, specjalnie na tę okazję świątecznie 
udekorowanej przez Pana Jarosława Jóźwiaka. 
W wydarzeniu wzięła udział społeczność naszej 
placówki.

Aukcję poprowadzili Panowie Sławomir 
Wartacz i Rafał Zakrzewski. Prezentację 
multimedialną przygotowali uczniowie klasy 3c. 
Do licytacji przystąpili goście, którym zależało, 
by spod młotka aukcjonera wyglądało wielkie, 
szczere serce.

Na licytowanych bombkach swoje podpisy 
złożyli między innymi Stanisław Sojka, Dariusz 
Szpakowski, Grażyna Wolszczak, Paweł Wilczak, 
T LOVE, Rafał Blechacz, Michał Bajor, Leszek 
Możdżer, HOT SWING, Ojciec Jan Góra, Anna 
Seniuk, DEMONO, Jan Machulski, Wojciech 
Malajkat, Michał Milowicz, Beata Ścibakówna, 
Krystyna Janda, Jan Englert, Katarzyna Gro-
niec, tancerze X edycji „Tańca z Gwiazdami” 
i wielu innych (kompletna lista dostępna na stro-
nie internetowej Gimnazjum www.gimnazjum58.

Aukcja bombek  
w Gimnazjum nr 58 w Poznaniu

poznan.pl). Bombkę z podpisem AudioFeels zor-
ganizowali członkowie Szkolnego Koła Wolontar-
iatu „Tęcza” podczas gali konkursu Poznański 

Wolontariusz Roku.
Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele z wielkim 

zaangażowaniem docierali do znanych osób i to 
dzięki ich staraniom można było zorganizować 
aukcję. Zebrano wiele podpisów na bombkach, 
w ramkach oraz na programach teatralnych. 
Uzyskane podczas imprezy fundusze zasilą 
budżet placówki i przeznaczone zostaną na 
potrzeby społeczności szkolnej. 

Atmosferę świąteczną uświetniły angielskie 
kolędy w wykonaniu utalentowanych wokalnie 
uczniów. Wolontariusze zorganizowali kiermasz 
własnoręcznie wykonanych ozdób świątecznych 
i prac plastycznych. 

W imieniu społeczności szkolnej serdecznie 
dziękujemy tym wszystkim, którzy znaleźli czas 
i wzięli udział w aukcji bombek. Utwierdzili nas 
tym samym w przekonaniu, że warto i należy coś 
robić, nie tylko dla siebie ale i dla innych. 

Do zobaczenia na kolejnej Aukcji Bombek !

Ewa Lewandowska

Bombki i bombeczki...
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Kolejna aukcja bombek zakończyła się sukcesem

Sala była pełna
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Prawie każdy z nas lubi podróżować. Jednym 
z ważniejszych środków komunikacji jest samo-
chód. Posiadanie go na własność ułatwia nam 
przemieszczanie. Niestety jego zakup często 
wiążę się z poważnym wydatkiem dla naszego do-
mowego budżetu. Dlatego strata pojazdu w wyn-
iku kradzież jest dla nas wyjątkowo uciążliwa.

Jak ustrzec się przed kradzieżą pojazdu lub 
włamaniem do niego? Starajmy się zawsze być 
przezorni i nie ułatwiajmy działania złodziejowi. 

Samochód powinien być w miarę możliwości 
zaparkowany na parkingu strzeżonym. Jeżeli nie 
ma takiej możliwości powinno to być miejsce 
bardzo dobrze widoczne  dla otoczenia, dobrze 
oświetlone i w pobliżu budynków mieszkalnych. 
Zapewnia nam to tzw. nadzór społeczny nad 
naszym mieniem. 

Pojazd powinien posiadać zabezpieczenia, a na-
jlepiej kombinację dwóch lub więcej zabezpieczeń 
przeciw kradzieżowych. Do takich zabezpieczeń 
należą alarm, blokady zapłonu, blokady skrzyni 
biegów, oznakowanie pojazdów.

Pozostawiając  pojazd sprawdźmy czy wszystkie 
okna i drzwi są zamknięte. Włączmy alarm i uru-
chommy  wszystkie inne posiadane w pojeździe 
zabezpieczenia przeciw kradzieżowe. Nie po-
zastawiajmy w pojeździe na widocznym mie-
jscu żadnych przedmiotów takich jak: torby, 

plecaki. Przedmioty te powinny znajdować się 
w bagażniku. Ani na chwilę opuszczając samo-
chód nie pozostawiajmy w nim kluczyków i do-
kumentów. Dokumenty i kluczyki chowajmy 
do wewnętrznej kieszeni ubrania, a w domu 
odkładajmy w bezpieczne miejsce z dala od drzwi 
wejściowych.

W trakcie podróży nie pozostawiajmy  na fo-
telu pasażera lub tylnej kanapie torebek, nese-
serów, plecaków i innych wartościowych rzeczy. 
Nie zabierajmy do samochodu przygodnych 
pasażerów. Nie zatrzymujmy się na miejscach nie 
oświetlonych i zalesionych. Wybierajmy raczej 
parkingi przy stacjach benzynowych, restaurac-
jach, gdzie zawsze panuje duży ruch. 

Pamiętajmy że próby zatrzymania naszego po-
jazdu np. sygnalizujące jego usterkę mogą być 
próbą napadu. Rozważmy wtedy czy nie lepiej 
dojechać do  najbliższej stacji benzynowej i tam 
sprawdzić samochód.

O wszelkich nieprawidłowościach i podejrzeni-
ach w zakresie naszego bezpieczeństwa informu-
jmy Policję w tym pod specjalnie uruchomionym 
numerem telefonu: 800 130 334.

asp. szt. Maciej Nowak
Wydział Prewencji

KP Poznań - Grunwald

Kobiecym okiem

Kącik policyjny

Zbliżają się do nas coraz bliżej. Aurę świąteczną 
widać już za oknem, gdzie mamy śnieżno - białą 
pogodę. Coraz bardziej ogarnia Nas „zakupowe 
szaleństwo”, aby zdążyć ze wszystkimi prezen-
tami dla najbliższych.

Warto jednak pamiętać, iż w okresie 
świątecznym powinniśmy się wyciszyć i spędzić 
jak najwięcej czasu z rodziną. Nie tylko pod-
czas wigilii, ale również podczas przygotowań 
świątecznych powinna uczestniczyć cała rodzi-
na. Jest to czas kiedy wszyscy możemy w spoko-
ju pobyć razem i poczuć ten prawdziwy klimat 
Świąt Bożego Narodzenia. 

Warto, aby na wigilijnym stole znalazło się tak 
jak tradycja każe tych 12 potraw i żeby każdej 
potrawy spróbować. Zanim zasiądziemy do wi-
gilijnego stołu gdy spadnie już ta symboliczna 
„gwiazdka” z nieba, połamiemy się opłatkiem, 
pamiętajmy również o naszych bliskich, których 
nie ma w ten dzień z nami.

Na zakończenia warto przemyśleć czy byliśmy 
grzeczni tego roku i zastanowić się co byśmy ch-
cieli dostać od Gwiazdora. Pamiętajmy, że każdy 
z nas niezależnie od wieku może napisać list, 
a Gwiazdor na pewno postara się, aby wszystkie 
prezenty znalazły się pod choinką.

Daria Potocka



Fotoreportaż z Liceum Plastycznego
Jesień w Liceum Plastycznym

Zaproszenie Diana Mroczek

Klaudia Grochowska Monika Tomaszewska

Sebastian Winkler Diana i Monika


